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Sprzedawca dewocjonaliów 
 

 Przegląd 

Sprzedawca dewocjonaliów sprzedaje dewocjonalia i książki w parafii podczas wyznaczonych 

godzin. 

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Sprzedaje dewocjonalia i książki podczas wyznaczonych godzin. 

 Przybywa na czas i pozostaje do zakończenia zmiany. 

 Jeśli nie możne pracować w zaplanowanym czasie, musi skontaktować się z innym 

Sprzedawcą dewocjonaliów lub proboszczem w celu zorganizowania zastępstwa. 

 Pomaga w układaniu dewocjonaliów w witrynie i utrzymuje ją w porządku. 

 Pomaga klientom w zakupach i dokonywaniu zmian. 

 Jest odpowiedzialny za klucze i kody do wszystkich szaf i obszarów składowania 

odnoszących się do religijnych artykułów na sprzedaż. 

 Liczy gotówkę na początku i na końcu zmiany, zapewniając, że fundusze i wartość 

sprzedaży zgadzają się.  

 Prowadzi rejestr wszystkich zakupów w celu pomocy w zarządzaniu zapasami. 

 Sporządza miesięczne raporty dla Nabywcy dewocjonaliów. 

 Komunikuje wszelkie problemy, dotyczące żądań i/lub zastrzeżeń parafian, Nabywcy 

dewocjonaliów. 

 
Działalność/obowiązki wymienione powyżej mogą nie w pełni obrazować duszpasterstwa w tej parafii. 

Proszę zapoznać się z obowiązkami, które są specyficzne dla tej parafii, w polu "Inne szczegóły". 
 

Inne szczegóły: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 Umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje 

 Jest zarejestrowany w parafii. 

 Musi mieć, co najmniej 18 lat. 

 Ma podstawowe umiejętności w zakresie radzenia sobie z pieniądzmi i bankowością. 

 Ma odpowiednie umiejętności organizacyjne i księgowania. 

 Doświadczenie w handlu detalicznym jest atutem. 

 Jest zaznajomiony z dewocjonaliami sprzedawanymi w parafii. 
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 Osobiste cechy i zalety 

 Pragnie służyć wspólnocie i przeznacza na to czas i talent. 

 Jest w stanie pracować pod presją z cierpliwością i elastycznością.. 

 Jest uczciwy, godny zaufania i niezawodny. 

 Ma należyty szacunkiem i cześć dla dewocjonaliów i ich duchowego znaczenia. 

 Ma zdolność do pracy samodzielnie lub jako członek zespołu.  
 

 Orientacja i szkolenia 

Standardowy program orientacji parafii i przeszkolenie przez poprzedniego Sprzedawce 

dewocjonaliów. 
 

 Grupa uczestników 

Parafianie i inni Sprzedawcy dewocjonaliów. 
 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

Proboszcz jest pierwszą instancją oferującą wsparcie, nadzór i ewaluacje.   
 

 Długość kadencji 

Okres jednego roku z możliwością odnowienia.  
 

 Korzyści i warunki pracy 
Będą rozwijać umiejętności sprzedaży detalicznej. 

Jest to pozycja wolontariusza, wymagające zaangażowania czasu ___ godzin na tydzień/___ 

miesięcznie. 

Mają dostęp do prywatnego magazynu i terenu parafii, etc. 

Musi być w stanie uczestniczyć w sesji orientacyjnej i szkoleniach, zgodnie z wymaganiami. 
 

 Zalecenia przy selekcji 

Jest to stanowisko wysokiego ryzyka.  

Wymagane jest wypełnienie formularza Dane wolontariusza. 

Rozmowa kwalifikacyjna i sprawdzenie referencji osobistych są wymagane.  

Sprawdzenie karnego rekordu jest wymagane. 

Szkolenie i orientacja są wymagane. 

Będzie nadzór i okresowe ewaluacje. 
 

Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 
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                                                                                  (Nazwa parafii) 

 

___________________________________ 
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