Descrição do Cargo de Ministério Voluntário - Comprador de Artigos Religiosos

Comprador de Artigos Religiosos
 Visão Geral
Sob a orientação do Pastor, o Comprador de Artigos Religiosos mantém, um inventário de
artigos religiosos e livros para que possam ser disponibilizados para compra pelos paroquianos.
 Atividades/Responsabilidades

Organiza a consignação e compra de artigos religiosos dos distribuidores.

Comunica qualquer informação necessária ao Vendedor de Artigos Religiosos.

Mantém um orçamento detalhando todos os artigos religiosos comprados e vendidos.

Prepara um relatório de orçamento anual para o Pastor.

Mantém e controla o inventário de todos os artigos religiosos.

É responsável pela gestão adequada da conta bancária dos artigos religiosos.

Deve fornecer um extrato e balanço da conta bancária a pedido do Pastor.

Define todos os preços dos artigos religiosos.

Trabalha em conjunto com o Conselho Financeiro da Paróquia.

Devolve mercadoria à consignação não vendida ao(s) fornecedor(es).

Esforça-se por adquirir artigos religiosos solicitados pelos paroquianos.

Em colaboração com o Vendedor de Artigos Religiosos, organiza os artigos religiosos
em vitrines de exposição.
As Atividades/Responsabilidades acima indicadas poderão não refletir totalmente o ministério realizado
na paróquia. Por favor, consulte a caixa "Outras Especificações" sobre os deveres que são específicos a
esta paróquia.

Outras especificações:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 Competências, Experiência e Qualificações
 Está inscrito na paróquia.
 Tem, pelo menos, 18 anos.
 Possui competências básicas de contabilidade.
 Experiência de venda a retalho e/ou de compras é uma mais-valia.
 Tem consciência das necessidades e interesses dos paroquianos.
 Tem boa capacidade organizacional.
 Características e Qualidades Pessoais
 Deseja servir a comunidade e dedica tempo e talentos a este ministério.
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É honesto, de confiança e entusiasta.
Possui a capacidade de trabalhar de forma independente ou dentro de um grupo.
Presta o devido respeito e reverência pelos artigos religiosos e o seu significado
espiritual.

 Orientação e Formação
Programa de orientação padrão da paróquia e formação anterior ministrada para Comprador de
Artigos Religiosos.
 Grupo Participante
Paroquianos e Vendedores de Artigos Religiosos.
 Apoio, Supervisão e Avaliação
O Pastor é o primeiro nível de apoio, supervisão e avaliação.
 Duração da Nomeação do Ministério
Entre três e cinco anos com possibilidade de renovação.
 Benefícios e Condições de Trabalho
Continuará a desenvolver competências de venda a retalho, de compra e de contabilidade.
Oportunidade para realizar um serviço à comunidade e obter experiência com a finalidade de
progressão escolar ou profissional.
Este é um cargo voluntário, que requer tempo de dedicação de ___ horas por semana/___ horas
por mês.
Deve ter a possibilidade de viajar até aos fornecedores.
Terá de ser capaz de participar na sessão de orientação e de formação, como exigido.
 Recomendações de Seleção
Este é um cargo de risco Geral.
É necessário o preenchimento de um Formulário de Informação de Voluntário.
É exigida formação e orientação.
Haverá supervisão e avaliações periódicas.
Esta descrição de cargo de ministério reflete com precisão o Ministério do Comprador de
Artigos Religiosos atualmente praticado em ____________________________.
(Nome da Paróquia)

_____________________________________
Comissão de Seleção do Voluntário Paroquial

_______________________________
Pastor

__________________________________
Data
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