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1. Загальні положення 

1.1 Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність продавця 

продовольчих товарів. 

1.2 Продавець продовольчих товарів відноситься до категорії технічних виконавців. 

1.3 Продавець продовольчих товарів призначається на посаду і звільняється з посади в 

установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за 

поданням завідувача об'єктом торгівлі, завідувача складом об'єкта торгівлі. 

1.4 Посадове підпорядкування: 

1.4.1 пряме підпорядкування 

завідувачу об'єктом торгівлі, завідувачеві складом 

об'єкта торгівлі 

1.4.2. додаткове підпорядкування директору підприємства 

1.4.3 віддає розпорядження – 

1.4.4 працівника заміщає Особа, призначена директором підприємства 

1.4.5 працівник заміщає − 

2. Кваліфікаційні вимоги продавця продовольчих товарів: 

2.1. Утворення* професійно-технічну 

2.2 досвід роботи без пред'явлення вимог до стажу роботи. 



2.3 знання 

асортимент, класифікацію, характеристику, 

призначення, живильну цінність і роздрібні ціпи на 

товари; 

основні види сировини і матеріалів, що йдуть на 

виготовлення товарів: 

ознаки доброякісності товарів: 

норми природного убутку товарів і порядок зі 

списання; 

ознаки сортності товарів: 

методи зниження втрат при храпении і реалізації 

товарів: 

принципи оформлення напрілавочних, всередині 

магазинних і віконних вітрин: 

основних постачальників товарів і особливості 

асортименту і якості їх продукції; 

прийоми і методи обслуговування різних контингентів 

покупців з вміти їх статі, віку, рівня знань про товар і 

інших особливостей: 

основи колективних форм організації та оплати праці; 

основні принципи пристрою і правила -експлуатацію 

обслуговується торгово-технічного обладнання; 

порядок прийому товарів від постачальників; 

основні "вимоги стандартів і технічних умов до якості 

товарів, тарі і маркування; 

правила бракеражу; 

найпростіші лабораторні методи визначення якості 

товарів; 

правила взяття проб та відбору зразків для визначення 

харчової придатності товарів; 

порядок проведення інвентаризації та складання і 

оформлення товарних звітів, актів на брак, нестачу, 

пересортицю товарів і приймально-здавальних актів 

при передачі матеріальних цінностей. 

2.4 навички − 

2.5 додаткові вимоги − 



* Або середню професійну освіту, без вимог до стажу роботи, або середню (повну) загальну освіту 

і спеціальну підготовку за встановленою програмою, без вимог до стажу роботи. 

3. Документи, які регламентують діяльність продавця продовольчих товарів 

3.1 Зовнішні документи: 

Законодавчі і нормативні акти, що стосуються виконуваної роботи. 

3.2 Внутрішні документи: 

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (завідувача об'єктом 

торгівлі, завідувача складом об'єкта торгівлі); Положення про торгове підприємство Посадова 

інструкція продавця продовольчих товарів, Правила внутрішнього трудового розпорядку. 

4. Посадові обов'язки продавця продовольчих товарів 

Продавець продовольчих товарів: 

 


