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SWYDD DDISGRIFIAD 

 

1. MANYLION Y SWYDD 

TEITL Y SWYDD Prentis Modern – Plymio a Gwresogi 

YN ADRODD I Rheolwr Prosiect Gwaith Cynllunedig 

YN GYFRIFOL AM Dim 

TÎM Creu Menter 

LLEOLIAD Ardal Weithredol Creu Menter 

MANYLION CYFLOG 
Cyfradd Isafswm Cyflog Cenedlaethol (cyfradd fesul awr yn ddibynnol ar 
oed) 

 

2. PWRPAS  

I weithio o fewn y tîm Gwasanaethau Eiddo yn cwblhau (dan oruchwyliaeth) yr ystod eang o waith 
plymio a gwresogi ar stoc dai Cartrefi Conwy, gan sicrhau’r atgyweiriad saff ac economaidd a chynnal 
a chadw o bob eiddo a darparu cefnogaeth i’r crefftwyr cymwysedig. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd 
llwyddiannus hefyd ymgymryd ag astudiaeth tuag at QCF (gynt yn NVQ) Lefel 2 a/neu Lefel 3 mewn 
Plymio a Gwresogi and yn y pen draw cwblhau holl asesiadau’r ACS er mwyn bod yn Beiriannydd 
Nwy cymwysedig. 

 

3. DIMENSIYNAU (Graddfa & Amrywiaeth) 

Bydd graddfa ac amrywiaeth o fewn y rôl yn gynyddol dros y tair blynedd yn berthnasol i ddatblygiad 
personol yr unigolyn ac yn unol ac anghenion y cymhwyster. 

Prif gyfrifoldeb yw gweithio mewn crefft o fewn unrhyw un o adrannau gweithredol GWasanaethau 
Eiddo gan sicrhau cyfraniad tuag at cwblhau targedau tîm a gwaith cynllunedig ar amser. 

Yn atebol am gynhaliaeth o offer a chyfarpar o fewn eu rheolaeth. 

I gwblhau’r holl unedau QCF angenrheidiol  ofewn amser penodedig  a sichrau bod yn portffolio 
gwaith yn cael ei ddiweddaru a’i gynnal yn fisol. 

 

4. PRIF GYFRIFOLDEBAU  

Cynorthwyo a gweithio o dan arolygaeth gweithwyr crefft gymwysedig gan gwblhau’r ystod lawn o 
gynnal a chadw neu atgyweiriadau i unrhyw eiddo neu ased o fewn perchenogaeth neu gyfrifoldeb 
Cartrefi Conwy. 

Cymryd rhan mewn Cynllun Prentisiaeth, gan fynychu cwrs coleg addas yn berthnasol i’r grefft, fel yr 
angen, a derbyn hyfforddiant “wrth y gwaith”. 

Sicrhau fod holl ddogfennau a thystysgrifau perthnasol yn cael eu cwblhau a’u cyflwyno a sicrhau fod 
holl waith coleg a llyfrau cofnod ayb yn cael eu diweddaru yn unol ag anghenion y cynllun prentisiaeth. 

Cydweithio gyda’r Rheolwr Prosiect Gwaith Cynllunedig, megis materion hyfforddiant a chymryd rhan 
ym mhob menter hyfforddiant sy’n cael ei adnabod fel bod yn angenrheidiol gan Reolaeth. 

Gweithio gydag annibyniaeth gynyddol wrth i’r brentisiaeth ddatblygu. 
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Cymryd gofal rhesymol o ddiogelwch eu hunain ac eraill; i gyd-weithio gyda Rheolwyr / Arolygwr wrth 
gydymffurfio â dyletswyddau iechyd a diogelwch statudol; i adrodd am unrhyw ddigwyddiadau, 
damweiniau, diffygion ayb. 

Gweithio o fewn tîm gweithredol fel â’i cyfeirir, h.y. tîm gwaith cynlluniedig, ymatebol, tai gwag ayb 

Argymell datrysiadau atgyweirio i’r Rheolwr Llinell / Mentor fel yr angen 

Cydweithio gyda thenantiaid a chrefftwyr eraill er mwyn darparu gwasanaeth effeithiol, “cywir y tro 
cyntaf”. 

Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill a all eu hymofyn yn rhesymol gan Reolaeth. 
 

5. CYFRIFOLDEBAU CORFFORAETHOL 

I gefnogi yn weithredol y ddarpariaeth gyflawn o amcanion Creu Menter i ddarparu gwasanaeth 
ardderchog, arloesol ac yn wir yn ganolbwyntiedig ar y cwsmer. 

Fel cynrychiolydd o Gartrefi Conwy, i hyrwyddo a chynnal agwedd a delwedd bositif bob amser. 

I hyrwyddo’n bositif gwerthoedd Cartrefi Conwy; gan herio yn adeiladol ffyrdd traddodiadol o weithio, 
ymddygiad neu sylwadau cyferbyniol. 

I sicrhau fod adborth yn cael ei geisio yn ddyfal er mwyn hysbysu gwelliannau gwasanaeth i’r cwsmer a 
datblygu ffyrdd mwy effeithiol ac effeithlon o weithio. 

I sicrhau cydymffurfiaeth ag Archebion Sefydlog Cartrefi Conwy, polisïau a gweithdrefnau. 

I gefnogi datblygu, adolygiad a gweithrediad polisïau a gweithdrefnau, yn neilltuol i: 

Mentrau iechyd, diogelwch a lles 

Egwyddorion Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Creu Menter 

Mentrau rheolaeth risg 

Ymarferion rheolaeth perfformiad 

I ddefnyddio systemau a thechnoleg TGC yn effeithio drwy ddatblygu sgiliau addas, mabwysiadau 
prosesau busnes effeithiol a chynnal data yn ddiogel a chywir. 

I weithio’n gydweithredol lle’n ofynnol. 
 

6. CYD-DESTUN GWAITH (amgylchedd, math o offer) 

Mae’r gwaith yn ymofyn codi a chario bwyleri a darnau a gweithredu offer llaw a phŵer. Mae’r defnydd 
o systemau TG (dyfais llaw/ tabled) a thechnoleg yn angenrheidiol ar gyfer y swydd. Bydd angen i’r 
ymgeisydd llwyddiannus weithio yn rheolaidd mewn eiddo / safleoedd budr (lle bo Iechyd a Diogelwch 
yn caniatáu). Mae’r swydd wedi’i lleoli ar safle ac felly mae angen dyddiol i deithio’n lleol. 
 

7. YMREOLAETH A GWNEUD PENDERFYNIADAU 

Mae disgwyl i’r swydd weithredu gyda lefel o ymreolaeth ar faterion gweithredol sy’n cydweddu â 
deddfwriaethau a pholisïau iechyd a diogelwch a gwasanaethau plymio a gwresogi. Yn ddibynnol ar 
hyfforddiant a phrofiad: 

Blwyddyn 1 & 2 - yn cael eu harolygu yn gyfan gwbl wrth gwblhau gwaith plymio a gwresogi. 

Blwyddyn 2 - Ar ôl cwblhau, yn llwyddiannus, modylau neu gymhwyster perthnasol - pan yn gymwys / 
ardystiedig yn dechnegol, rhyddid i gwblhau gwaith i ddatrys namau sydd wedi’u hadrodd gan denant 
neu sydd wedi’u hadnabod yn ystod gwiriad diogelwch / gwasanaeth o fewn paramedrau cytunedig ac 
o dan arolygaeth bell. 

Enghreifftiau o benderfyniadau y dylid eu cyfeirio: 

 Unrhyw eitem sy’n golygu gwariant tu allan i waith cytunedig. 

 Penderfyniadau polisi. 
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8. CYFATHREBU (y prif gysylltiadau, cysondeb, pwrpas a dull) 

MEWNOL Technegwyr Crefft – Cyswllt dyddiol gyda thechnegwyr crefft eraill  

Rheolwr Llinell - Cyswllt dyddiol i adrodd yn ôl ac i godi unrhyw faterion ar safle sydd 
angen i’r cydlynydd fod yn ymwybodol ohono. 

Tîm Gwasanaeth Cwsmer – yn wythnosol 

ALLANOL Tenantiaid - Cadw tenantiaid yn ymwybodol o waith dyddiol ac unrhyw gynnydd a 
delio â thenantiaid sydd yn anhapus gyda phenderfyniad atgyweirio ar safle. 

Coleg - Cadw mewn cyswllt rheolaidd gyda’r Asesydd / Hyfforddwr ar gynnydd mewn 
perthynas â’r cymhwyster Prentis Modern. 

 
 

9. CYMHLETHDOD 

Cyfyngiadau amser i gwblhau gweithgareddau dyddiol. 

Amserlen waith yn cael ei ymyrru oherwydd problemau mynediad neu ddiffyg argaeledd deunydd gan 
gyflenwyr. 

Delio â thenantiaid sy’n disgwyl i elfen gael ei amnewid yn hytrach na’i atgyweirio. 

 

10. CYTUNDEB 

Llofnod Deilydd y Swydd:  Dyddiad:  

Llofnod y Rheolwr Llinell:  Dyddiad:  
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 Manyleb Person 

Prentis– Plymio a Gwresogi 
 

CYMWYSTERAU ACADEMAIDD / PROFFESIYNOL  Hanfodol / 
Dymunol 

Sut y’i hasesir 

TGAU Gradd C neu uwch mewn Saesneg a Mathemateg Hanfodol  Ffurflen Gais / Tystysgrif 

Y gallu a’r ymroddiad i gwblhau tystysgrif dechnegol a chymhwyster Sgiliau 
Allweddol yn unol â fframwaith prentisiaeth plastro 

Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Diploma Lefel 2 mewn Plymio a Gwresogi Hanfodol Ffurflen Gais / Tystysgrif 

GWYBODAETH A PHROFIAD   

Gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol o Iechyd a Diogelwch Hanfodol  Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Gwybodaeth am y diwydiant adeiladu yn berthnasol i atgyweiriadau, cynnal a 
chadw ac ailwampio 

Dymunol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol o waith plastro wedi’u hennill drwy Brofiad 
Gwaith  

Dymunol Iawn Ffurflen Gais / Cyfweliad 

SGILIAU   

Y gallu i ddilyn cyfarwyddiadau a gweithdrefnau llafar ac ysgrifenedig Hanfodol Prawf Gallu / Cyfweliad 

Y gallu i ddefnyddio dyfais llaw electroneg (PDA / Ffôn Symudol / Tabled) Hanfodol Prawf Gallu 

Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig da Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Y gallu i drefnu gwaith eich hun Hanfodol Cyfweliad 

Y gallu i ddelio’n effeithiol a phositif â gwaith technegol ac ymarferol Hanfodol Cyfweliad 

Y gallu i yrru* (Hanfodol erbyn Blwyddyn 3) Dymunol Iawn Ffurflen Gais / Tystysgrif 

Sgiliau’r Iaith Gymraeg (o leiaf lefel 3) Dymunol Iawn Ffurflen Gais / Cyfweliad 
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Neu’r ymrwymiad i ddysgu Hanfodol 

Y gallu i ddilyn cyfarwyddiadau a gweithdrefnau llafar ac ysgrifenedig Hanfodol Prawf Gallu / Cyfweliad 

CYMHWYSEDDAU CRAIDD   

Gwasanaethu Cwsmeriaid – Sgiliau rhyngbersonol a gwasanaeth cwsmer 
ardderchog 

Hanfodol Cyfweliad 

Cydweithio – Y gallu i weithio fel rhan o dîm Hanfodol Cyfweliad 

Gwneud Penderfyniadau - Y gallu i weithio’n annibynnol ac i drefnu a 
blaenoriaethu gwaith eich hun 

Hanfodol Cyfweliad 

Gwella – Y gallu i adnabod neu gynnig ffyrdd newydd o weithio Hanfodol Cyfweliad 

Cyfathrebu – Sgiliau cyfathrebu ardderchog yn ysgrifenedig ac ar lafar Hanfodol Cyfweliad 

Arwain - Dangos menter a brwdfrydedd Hanfodol Cyfweliad 

Darparu canlyniadau - Y gallu i weithio o dan bwysau ac i gyfarfod â therfynau 
amser 

 
Hanfodol Cyfweliad 

 
Mae Creu Menter yn ymroddedig i gydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl weithgareddau 
 
* Lle bo anabledd yn atal, bydd hyn yn cael ei drafod gyda’r ymgeiswyr mewn cyfweliad i ganfod os oes unrhyw 
addasiadau rhesymol i’w gwneud. 
 
 


