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SWYDD-DDISGRIFIAD 

 

1. MANYLION Y SWYDD  

TEITL Y SWYDD  Prentis -Technegydd Crefft Aml Sgil (Trydanol)  

YN ATEBOL I’R Technegydd Crefft Aml Sgil (Trydanol)  

YN 

UNIONGYRCHOL 

ATEBOL I 

DDEILYDD Y 

SWYDD 

Dim. 

TÎM Gweithrediadau  

LLEOLIAD Ardal Weithredol Conwy 

MANYLION 

CYFLOG 

Cyflog Byw / Isafswm Cyflog Cenedlaethol  

 

2. PWRPAS  

Cynorthwyo ag amrywiaeth llawn o waith trydanol domestig (dan oruchwyliaeth) fel bo’r angen ar stoc 
tai Cartrefi Conwy ac unrhyw asedau eraill, gan gynnwys dyletswyddau aml sgil, gan sicrhau bod 
gwaith trwsio ac atgyweirio'n cael ei wneud yn ddiogel ac yn ddarbodus. Datblygu gwerth am arian yn 
fasnachol a gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar y cwsmer drwy wneud pethau'n iawn y tro cyntaf. Bydd 
disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus astudio cwrs trydanol NVQ Lefel 3 sy’n seiliedig ar waith.  
 

3. DIMENSIYNAU Graddfa ac Amrywiaeth  

Bydd Graddfa ac Amrywiaeth o fewn y rôl yn flaengar dros y rhaglen 3 blynedd yn berthnasol i 
ddatblygiad personol yr unigolyn ac yn unol ag anghenion y cymhwyster seiliedig ar waith.  

Y prif gyfrifoldeb yw gweithio fel crefftwr yn unrhyw un o feysydd gweithredol y Gwasanaethau Eiddo 
gan gyfrannu at gwblhau targedau’r tîm a gwaith sydd wedi'i drefnu ar amser.  

Byddwch yn gyfrifol am gadw trefn ar offer a chyfarpar yn eich rheolaeth.  

Cwblhau holl unedau’r cwrs o fewn yr amser a roddwyd a sicrhau fod y portffolio o waith yn cael ei 
ddiweddaru a’i gynnal yn fisol.  

 

4. PRIF GYFRIFOLDEBAU  

Gweithio o dan arweiniad gweithwyr crefft cymwys gan gyflawni’r amrediad llawn o dasgau gosod, 
cynnal a chadw, darganfod diffygion, comisiynu ac atgyweirio sy’n berthnasol i’r grefft, mewn unrhyw 
eiddo neu ased sydd yn berchen neu yn gyfrifoldeb i Gartrefi Conwy a Creu Menter i'r safon 
berthnasol o ran ansawdd, gan sicrhau fod y gwaith yn cael ei wneud o fewn y targedau a’r terfynau 
amser a gytunwyd. 
 
 Tasgau sy'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i'r canlynol:  

o Archwiliadau rheolaidd  
o Mân waith atgyweirio  
o Gwaith ail-weirio llawn neu rannol  
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o Gwaith aml sgil (gweler y rhestr aml sgil sy’n rhoi enghreifftiau o waith aml sgil, ond nid yw'n 
rhestr gynhwysfawr) 

Sicrhau bod yr holl waith papur a’r tystysgrifau priodol wedi’u cwblhau a’u cyflwyno.  
 
Gweithio mewn unrhyw dîm gweithredol yn ôl cyfarwyddyd. 
 
 

 
Defnyddio teclyn cledr llaw yn ddyddiol i dderbyn a chwblhau pob tasg.   
 
Cydymffurfio â deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch yn unol â 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. 
 
Cyfrannu at weithgareddau ymgysylltu â'r gymuned a chyfranogiad tenantiaid yn ôl y gofyn. 

 
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, safonau uniondeb 
sy’n ymwneud â statws elusennol y sefydliad a Rheoliad Llywodraeth Cynulliad Cymru. 
 
Cefnogi'r gwaith o ddatblygu, adolygu a gweithredu polisïau a gweithdrefnau, yn benodol:  

o Mentrau iechyd, diogelwch a lles 
o Egwyddorion y gymdeithas 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 mewn gweithgorau traws swyddogaethol yn ôl yr angen. 
 

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.  
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7. YMREOLAETH A GWNEUD PENDERFYNIADAU (terfynau a rhyddid) 

Bydd gofyn i ddeiliad y swydd weithredu â lefel o ymreolaeth ar faterion gweithredol yn unol â 
rheoliadau a pholisïau ariannol. Yn dibynnu ar gam yr hyfforddiant a phrofiad: 

Blwyddyn 1 a 2 – cewch eich goruchwylio’n llawn tra’n ymgymryd â gwaith trydanol  

Blwyddyn 3 – Ar ôl cwblhau modiwlau cysylltiedig / cymhwyster seiliedig ar waith, a phan fyddwch 
chi’n dechnegol gymwys / ardystiedig, bydd gennych ryddid i wneud y gwaith angenrheidiol i ddatrys 
unrhyw nam y bydd tenant yn ei adrodd neu sy’n cael ei nodi yn ystod gwiriad diogelwch / gwasanaeth 
o fewn paramedrau cytunedig ac o dan oruchwyliaeth o bell.  

Dyma enghreifftiau o benderfyniadau sy'n cael eu cyfeirio: 

 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. 
Adrodd cynnydd yn ddyddiol a chodi unrhyw faterion yn ymwneud â’r safle lle mae 
angen rheolwr y safle i ymwneud â'r mater. 

ALLANOL  Tenantiaid – Cadw tenantiaid yn hysbys o waith dyddiol a chynnydd a delio â 
thenantiaid sy’n anfodlon â’r penderfyniad atgyweirio ar y safle. 

 

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 cydran newydd yn hytrach nag atgyweirio’r un presennol. 

 

10. CYTUNDEB 

Llofnod Deiliad y Swydd:  Dyddiad

: 

 

Llofnod y Rheolwr Atebol:  Dyddiad

: 
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Gwaith Aml – sgil 
 
Mae gwaith aml sgil yn golygu’r holl waith sydd wedi ei gychwyn neu sydd angen ei wneud i gwblhau’r 
gwaith yn unol â’r eitemau ar y rhestr o gyfraddau yn unol â’r archeb waith. Mae’r rhestr ganlynol yn 
rhoi enghreifftiau o ystyr gwaith aml sgil, ond nid yw’n gyflawn.  
 

o Naddu rhychau ac ailosod arwyneb plastr ar gyfer gwaith trydanol ad hoc 
o Ychydig o waith teilio ar gyfer gosod socedi sengl a dwbl newydd  
o Tynnu unedau wal a llawr ar gyfer gwneud gwaith trydanol  
o Tynnu ac ailosod estyll llawr i gael mynediad at wasanaethau  
o Cnocio drwy dwll cyfredol neu ei wneud yn fwy  
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Manyleb yr Unigolyn 

Technegydd Crefft – Trydanwr  
 

CYMWYSTERAU ACADEMAIDD / PROFFESIYNOL Hanfodol / Dymunol Dull asesu 

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

Gallu ac ymrwymiad i ymgymryd â thystysgrif technegol a 
chymwysterau Sgil Allweddol yn unol â’r fframwaith prentisiaeth 

 

Hanfodol Ffurflen Gais / Tystysgrif 

Lefel 2 Gosodiadau Trydanol 2365 

 

Hanfodol Ffurflen Gais / Tystysgrif 

GWYBODAETH A PHROFIAD    

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

Gwybodaeth am y diwydiant adeiladu mewn cysylltiad â gwaith trwsio, 

cynnal a chadw, gosodiadau ac ailwampio  

Dymunol Ffurflen gais / Cyfweliad 

Gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol am waith plymio a ddysgwyd ar 
brofiad gwaith  

Dymunol Iawn Ffurflen Gais / Tystysgrif 

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 

Sgiliau trefnu, cadw amser, a blaenoriaethu ardderchog  Hanfodol Ffurflen Gais  

Gallu cyflawni gweithgareddau diagnostig a darganfod diffygion yn 
llwyddiannus  

Hanfodol Cyfweliad 
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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  

Gallu gyrru* (Hanfodol erbyn Blwyddyn 3) Dymunol Iawn Ffurflen Gais / Tystysgrif 

Sgiliau Iaith Gymraeg (o leiaf Lefel 3) 

  

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 - Y gallu i 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 
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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.  

 


