
 

 

                                                                            

SWYDD-DDISGRIFIAD ACADEMI CYFLOGAETH 

CONTRACT CYFNOD PENODOL AM 12 MIS 

MAE’R SWYDD AR GAEL I DENANTIAID CARTREFI CONWY SYDD YN DDIWAITH YN UNIG 

Teitl y Swydd: Cynorthwyydd Cynnal a Chadw 
Tîm: Tîm paentio a Thîm cynnal a chadw eiddo 
Yn atebol i’r: Goruchwylydd Tîm 
Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol 
Oriau gwaith: 42 awr yr wythnos (8am - 5pm dydd Llun i ddydd Iau, 8am – 4.30pm ddydd Gwener)   

Disgrifiad Cyffredinol / Trosolwg: 
 
O dan gyfarwyddyd ac arweiniad gweithwyr hyfforddedig a phrofiadol, byddwch yn cynorthwyo gyda'r holl waith a wneir 
o fewn y ffrydiau gwaith: Peintio a Chynnal a Chadw Eiddo. Dros 12 mis, byddwch yn gweithio gyda’r ddau dîm. Mae’r 
gwaith wedi'i leoli mewn unrhyw eiddo neu leoliad y mae Creu Menter yn berchen arno neu'n gyfrifol amdano 
 

Yr Academi Gyflogaeth: 
 
Mae’r Academi Gyflogaeth yn cynnig hyd at 12 mis o gyflogaeth â thâl i denantiaid di-waith Cartrefi Conwy. Fel 
rhan o’r Academi, bydd deilydd y swydd yn derbyn: 
 

• Hyfforddiant a chefnogaeth wrth weithio 

• Cymwysterau ffurfiol gan gynnwys hyfforddiant cyflogadwyedd 

• Cyflogaeth am dâl am hyd at 12 mis 

• Cymorth Mentor 

• Cymorth i sicrhau cyflogaeth ar ddiwedd y contract  
 
Fel rhan o’r Academi Gyflogaeth, bydd disgwyl i ddeilydd y swydd: 
 

• Ddod i’r gwaith bob dydd ar amser 

• Ymgymryd â'r holl hyfforddiant a nodir ar y swydd-ddisgrifiad 

• Mynychu profiad gwaith addas gyda chwmnïau eraill  

• Mynychu sesiynau rheolaidd gyda’ch Mentor i drafod cynnydd 

• Ymrwymo i wneud cais am gyfleoedd cyflogaeth tuag at ddiwedd y contract cyfnod penodol 

 

Hyfforddiant a Ddarperir:  
 

• Cymhwyster CSCS 

• Codi a Symud yn Gorfforol 

• Ymwybyddiaeth o Asbestos 

• Cymorth Cyntaf yn y Gweithle 

• Gweithio ar Uchder 

• Modiwlau e-ddysgu amrywiol, gan gynnwys COSHH 
 



 

 

Bydd deilydd y swydd yn cael cefnogaeth i ennill y cymwysterau uchod yn ystod y cytundeb cyfnod penodol. 

 

Tasgau Allweddol: 
 
Cynorthwyo i gyflawni ystod lawn o dasgau mewn unrhyw eiddo neu leoliad yn ardal weithredol Creu Menter i'r safon 
berthnasol, gan sicrhau bod gwaith yn cael ei wneud o fewn amserlenni y cytunwyd arnynt, gan gynnwys ond heb fod 
yn gyfyngedig i: 
 
Tynnu ceginau ac ystafelloedd ymolchi allan, paratoi deunyddiau a mannau gwaith (tynnu papur wal), tacluso 
ardaloedd gwaith a faniau yn ystod ac ar ôl cwblhau'r gwaith 
 
Cynorthwyo cydweithwyr eraill gydag unrhyw waith symud a / neu baratoi perthnasol 
 
Cefnogi'r timau i gyflawni gwaith masnach ar y safle a / neu mewn eiddo domestig neu fasnachol. Bydd y 
dyletswyddau'n cael eu diffinio gan y Goruchwyliwr Safle cyn i'r gwaith neu'r prosiect gychwyn 
 
Cynorthwyo gyda symud a gwaredu sbwriel a deunyddiau gwastraff i mewn i sgipiau safle 
 
Cynorthwyo gyda chasglu, danfon, neu ddychwelyd, deunydd / peiriannau ac offer gofynnol gan gyflenwyr / storfeydd 
 
Sicrhau bod eiddo, asedau a lleoliadau gwaith yn cael eu gadael mewn lefelau glendid derbyniol ar ôl i'r gwaith gael ei 
wneud 
 
Cydymffurfio â deddfwriaeth iechyd a diogelwch ac yn unol â polisi a gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch Creu Menter 
 
Gyrru mewn modd proffesiynol a chwrtais, gan gadw at yr holl reoliadau traffig ffyrdd mewn perthynas â gyrru, parcio 
a llwytho 
 
Os oes angen, gweithio mewn unrhyw dîm gweithredol arall yn ôl yr angen. 
 
Mynychu a chymryd rhan mewn sgyrsiau a chyfarfodydd gwaith – yn ôl yr angen. 
 
Dilyn rheolau Iechyd a Diogelwch penodol i’r safle bob amser, gan sicrhau bod y Cyfarpar Diogelu Personol priodol yn 
cael ei wisgo bob amser. 
 

Arall: 
I arddangos eich addasrwydd ar gyfer y swydd, efallai y gofynnir cwestiynau i chi am y canlynol yn y 
cyfweliad: 
 

• Ymwybyddiaeth o arferion Iechyd a Diogelwch 

• Y gallu i weithio’n hyblyg 

• Y gallu i fodloni terfynau amser a gweithio i amserlenni tynn 

• Y gallu i ddilyn cyfarwyddiadau a gweithdrefnau 

• Parodrwydd ac ymrwymiad i ddysgu a datblygu 

• Yn gallu gweithio mewn tîm. 

• Heini a gallu cyflawni gweithgareddau llafurio codi a chario 

 



 

 

Mae Creu Menter wedi ymrwymo i Gydraddoldeb ac Amrywiaeth yn ein gweithgareddau

                                                                     


