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SWYDD-DDISGRIFIAD 

 

1. MANYLION Y SWYDD  

TEITL Y SWYDD  Technegydd Crefft Saer (sgiliau lluosog) 

YN ATEBOL I’R Rheolwr Contractau Creu Menter 

YN 

UNIONGYRCHOL 

ATEBOL I 

DDEILYDD Y 

SWYDD 

Neb 

TÎM Cynnal a Chadw Eiddo 

LLEOLIAD Symudol o fewn Ardal Weithredol Creu Menter 

MANYLION 

CYFLOG 

Hyd at £27,000 y flwyddyn 

 

2. PWRPAS  

Ymgymryd â holl ddyletswyddau a thasgau gwaith coed, gan gynnwys dyletswyddau sgiliau lluosog.   
Datblygu gwerth am arian yn fasnachol a gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar y cwsmer drwy wneud 
pethau'n iawn y tro cyntaf. 
Sicrhau bod holl waith adeiladu, atgyweirio a chynnal a chadw yn ddiogel ac economaidd.  

 

3. DIMENSIYNAU Graddfa ac Amrywiaeth  

Byddwch yn gweithio mewn eiddo a lleoliadau (domestig, masnachol neu arall) o fewn ardal 
weithredol Creu Menter yn ôl cyfarwyddyd y rheolwr atebol. 

Byddwch yn gyfrifol am gadw trefn ar eich cerbyd a gwerth £4,000 o offer, cyfarpar a deunyddiau yn 
eich rheolaeth.  

4. PRIF GYFRIFOLDEBAU  

Cyflawni’r amrediad llawn o dasgau atgyweirio, cynnal a chadw ac adferol i eiddo neu ased y mae 
Creu Menter yn berchen arno neu’n gyfrifol amdano, gan sicrhau bod y gwaith yn cael ei wneud i’r 
safon berthnasol ac yn unol â thargedau a therfynau amser.  

Cynllunio a gweithio mewn tîm gweithredol bychan gan osod cymhorthion, ymgymryd ag addasiadau, 
gosod ceginau ac ystafelloedd ymolchi, ac atgyweirio.  

Sicrhau bod yr holl waith papur priodol wedi’i gwblhau a’i gyflwyno.  

Gweithio mewn unrhyw dîm gweithredol yn ôl cyfarwyddyd. 

Argymell datrysiadau atgyweirio i’r rheolwr atebol yn ôl y galw.  

Dyletswyddau dymchwel e.e. dymchwel waliau mewnol, tynnu ystafelloedd ymolchi a cheginau a 
gwaith cysylltiedig i dacluso unrhyw ardal a effeithiwyd arni. 

Defnyddio cyfarpar pŵer yn ddiogel (e.e. torrwr disgiau, peiriannau torri, driliau pŵer, generaduron, 
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gwn hoelion). 

Helpu i symud gwastraff yn ôl yr angen.  

Ymgysylltu â thenantiaid, rheolwyr a chrefftwyr eraill er mwyn darparu gwasanaeth cynnal a chadw 
sy’n hyfyw yn fasnachol ac sy’n canolbwyntio ar y cwsmer, yn darparu ansawdd uchel ac yn dangos 
gwerth am arian.  

Darparu adborth ar fesuriadau, gwaith dilynol a’r darnau sydd eu hangen i’r Rheolwr Contractau. 

Gallu tynnu, addasu ac ailosod drysau mewnol sy’n bachu neu ddim yn cau’n iawn. 

Addasu neu amnewid ffenestri a drysau UPVC. 

Gallu mesur a newid unedau gwydr.  

Gosod ystafelloedd ymolchi, ceginau ac wynebau gweithio. 

Ymgymryd â dyletswyddau a thasgau sgiliau lluosog yn ôl cyfarwyddyd y Rheolwr Contractau. 

Defnyddio teclyn cledr llaw yn ddyddiol i dderbyn a chwblhau pob tasg.   

Cydymffurfio â deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch a pholisïau a gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch Creu 
menter.  

 

5. CYFRIFOLDEBAU CORFFORAETHOL  

Helpu i gyflawni amcanion Creu Menter i ddarparu gwasanaeth ardderchog, arloesol sy’n wirioneddol 
ganolbwyntio ar gwsmeriaid. 

Fel cynrychiolydd Creu Menter, hybu a chynnal agwedd a delwedd gadarnhaol bob amser. 

Hyrwyddo gwerthoedd Creu Menter yn gadarnhaol gan herio ffyrdd traddodiadol o weithio ac 
ymddygiad neu sylwadau croes mewn modd adeiladol. 

Sicrhau y gofynnir am adborth i'w ddefnyddio fel sail ar gyfer gwella gwasanaethau ar gyfer 
cwsmeriaid a datblygu dulliau mwy effeithiol ac effeithlon o weithio. 

Sicrhau cydymffurfiaeth â Rheolau Sefydlog, polisïau a gweithdrefnau Creu Menter. 

Cefnogi'r gwaith o ddatblygu, adolygu a gweithredu polisïau a gweithdrefnau, yn benodol:  

o Mentrau iechyd, diogelwch a lles 

o Egwyddorion Creu Menter ar Gydraddoldeb ac Amrywiaeth 

o Cynlluniau rheoli risg  

o Arferion rheoli perfformiad. 

Defnyddio technoleg a systemau TGCh yn effeithiol drwy ddatblygu sgiliau priodol, mabwysiadu 
prosesau busnes effeithiol a chadw data yn ddiogel ac yn y modd cywir. 

Gweithio ar y cyd yn ôl y gofyn. 

 

6. CYD-DESTUN GWAITH (yr amgylchedd, y math o gyfarpar) 

Mae’r gwaith yn cynnwys codi a chludo a defnyddio offer llaw a phŵer. Mae defnydd o systemau 
TGCh (teclynnau cledr llaw) a thechnoleg yn un o ofynion y swydd. 

Mae gofyn i chi weithio mewn eiddo / safleoedd budr yn rheolaidd (pan fo Iechyd a Diogelwch yn 
caniatáu).  

Gwaith yn yr awyr agored ar wahanol safleoedd fydd hwn yn bennaf a bydd angen teithio’n lleol bob 
dydd.  

Efallai y bydd gofyn i ddeilydd y swydd weithio gyda’r nos a/neu ar benwythnosau yn unol â gofynion y 
busnes. 
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7. YMREOLAETH A GWNEUD PENDERFYNIADAU (terfynau a rhyddid) 

Rhyddid i gyflawni'r gwaith sydd angen ei wneud i ddatrys diffygion a adroddwyd gan denant neu a 
nodwyd yn ystod gwiriad diogelwch / gwasanaeth o fewn paramedrau cytunedig.  

Dyma enghreifftiau o benderfyniadau sy'n cael eu hatgyfeirio: 

  Unrhyw eitem yn ymwneud â gwariant uwchlaw'r gwaith y cytunwyd arno.  

 Penderfyniadau polisi 

 

 

 

 

 

 

8. CYFATHREBU (y prif gyfathrebu sy'n digwydd, amlder, pwrpas a dull) 

MEWNOL  Technegwyr Crefft – Cyfathrebu’n ddyddiol gyda thechnegwyr eraill. 

Rheolwr Contractau Creu Menter – Adrodd am gynnydd yn ddyddiol a chodi unrhyw 
fater yn ymwneud â’r safle os oes angen mewnbwn y cydlynydd. 

 

ALLANOL  Tenantiaid – Rhoi gwybod i denantiaid am y gwaith sy’n cael ei wneud a’r 
penderfyniadau sydd wedi’u gwneud o ran atgyweiriadau. 

 

 

9. MEYSYDD CYMHLETH (beth sy’n ymestyn rhywun fwyaf) 

Yr angen i gyflawni rhestr ddyddiol o ddyletswyddau o fewn terfynau amser penodol. 

Yr amserlen waith yn cael ei tharfu oherwydd problemau mynediad neu ddiffyg argaeledd deunyddiau 
gan gyflenwyr. 

Delio â thenantiaid sydd yn disgwyl cael darn newydd yn hytrach nag atgyweirio’r un presennol. 

 

 

10. CYTUNDEB 

Llofnod Deiliad y Swydd:  Dyddiad:  

Llofnod y Rheolwr Atebol:  Dyddiad:  
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Manylion yr Unigolyn 

Technegydd Crefft Saer (sgiliau lluosog) 
 

CYMWYSTERAU ACADEMAIDD / PROFFESIYNOL  Hanfodol / Dymunol Dull asesu 

Cymhwyster City & Guilds, Diploma neu NVQ Lefel 2 mewn 
Saernïaeth (neu gyfwerth) 

Hanfodol Ffurflen Gais / Tystysgrif 

Cerdyn CSCS dilys Dymunol Ffurflen Gais / Tystysgrif 

GWYBODAETH A PHROFIAD    

Profiad o gyflawni’r amrediad llawn o waith saer mewn anheddau 
domestig a gwaith sgiliau lluosog 

Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Profiad o dynnu, gosod ac addasu/atgyweirio ceginau Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Profiad o dynnu, gosod ac addasu/atgyweirio ystafelloedd ymolchi Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Profiad a gwybodaeth gyffredinol dda o weithgareddau cynnal a 
chadw tai 

Hanfodol Ffurflen gais / Cyfweliad 

Profiad o fewn y sector tai cymdeithasol Dymunol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Gwybodaeth dda am reoliadau Iechyd a Diogelwch perthnasol, 
deddfwriaeth ac arferion gweithio diogel 

Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Profiad o weithio a chyflawni tasgau o fewn terfynau amser llym Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Gwybodaeth a dealltwriaeth o safonau ansawdd a gwasanaeth  Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Profiad o ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol ac ateb 
cwestiynau cwsmeriaid yn briodol  

Hanfodol Cyfweliad 

SGILIAU    

Sicrhau saernïaeth o ansawdd da sy’n ategu safonau’r cwmni, yn 
cydymffurfio â chodau adeiladu ac sy’n bodloni'r gofynion 
diogelwch 

Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 
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Sgiliau cynllunio, trefnu, cadw amser a blaenoriaethu da Hanfodol Ffurflen Gais  

Gallu defnyddio systemau TGCh – defnyddio teclyn cledr llaw 
(PDA / ffôn symudol)  

Hanfodol Cyfweliad 

Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar ac yn ysgrifenedig Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Gallu cynnal asesiadau risg a dilyn asesiadau risg ysgrifenedig a 
datganiadau dull 

Hanfodol Cyfweliad 

Gallu gyrru*  Hanfodol Ffurflen Gais / Tystysgrif 

Hyblyg i weithio’n annibynnol  Hanfodol Cyfweliad 

Sgiliau Cymraeg Dymunol Iawn Ffurflen Gais / Cyfweliad 

CYMWYSEDDAU CRAIDD   

Gwasanaethu Cwsmeriaid – Sgiliau gwasanaeth cwsmer a 
rhyngbersonol rhagorol 

Hanfodol Cyfweliad 

Cydweithio – Gallu gweithio fel rhan o dîm Hanfodol Cyfweliad 

Gwneud penderfyniadau – Gallu gweithio’n annibynnol a threfnu 
a blaenoriaethu eich llwyth gwaith eich hun 

Hanfodol Cyfweliad 

Gwella – Gallu nodi / awgrymu ffyrdd newydd o weithio Hanfodol Cyfweliad 

Cyfathrebu – Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar ac yn 

ysgrifenedig 

Hanfodol Cyfweliad 

Arwain – Menter a brwdfrydedd Hanfodol Cyfweliad 

Darparu Canlyniadau – Gallu gweithio dan bwysau ac i ddiwallu 

terfynau amser tynn 

Hanfodol Cyfweliad 

 
Mae Creu Menter wedi ymrwymo i Gydraddoldeb ac Amrywiaeth yn ei weithgareddau 
*Lle bo anabledd yn atal hyn, bydd yn cael ei adolygu gydag ymgeiswyr yn y cam cyfweliad i bennu a oes unrhyw addasiadau rhesymol y 
gellir eu gwneud ar gyfer y gofyniad hwn.  


