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SWYDD-DDISGRIFIAD 

 

1. MANYLION Y SWYDD 

TEITL Y SWYDD Technegydd Cyfrifeg 

YN ATEBOL I’R Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cyllid Masnachol 

YN ATEBOL YN 
UNIONGYRCHOL 
I’R 

ORIAU 

Dim. 

37 awr yr wythnos – dydd Llun i ddydd Gwener 

TÎM Cyllid  

LLEOLIAD  

MANYLION 
CYFLOG  

 

 

2. PWRPAS  

 
 Darparu system rheolaeth ariannol i gynnwys holl feysydd Gwasanaethau Masnachol sy’n galluogi 
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cyllid Masnachol i gynhyrchu cyfres lawn o gyfrifon rheoli. 
 
Cysoni a chynhyrchu cyfrifon rheoli misol (a/neu yn ôl yr angen) ar ffrydiau busnes amrywiol yn ôl 
cyfarwyddyd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cyllid Masnachol.  

3. DIMENSIYNAU Cwmpas ac Amrywiaeth  

 

Mae Creu Menter, is-gwmni i Gymdeithas Tai Cartrefi Conwy, yn darparu amryw o wasanaethau 
cynnal a chadw eiddo i sefydliadau sector preifat, awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol yng 
ngogledd Cymru. Bydd trosiant blynyddol hyd at £10m.   

 

4. PRIF GYFRIFOLDEBAU  

Cyfrifon Rheoli a Datganiadau Ariannol 

Cynorthwyo i baratoi cyfrifon misol 

Darparu gwasanaethau cyfrifeg gweithrediadol sylfaenol 

Mewnbynnu data a chynnal system cyfrifeg 

Cynorthwyo Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cyllid Masnachol i gynllunio a rheoli cyllidebau 

Paratoi a gwirio balansau llyfrau cyfrifon a chyfrifon misol a blynyddol eraill. 

Darparu gwybodaeth incwm a gwariant i’r Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cyllid Masnachol bob mis 

Paratoi a mewnbynnu croniadau a rhagdaliadau misol 

Darparu adroddiadau rheoli ad hoc 
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Construction Industry Scheme, Tax & Vat 

Paratoi, cysoni’r ffurflenni CIS a chyflwyno’r ffurflen Porth y Llywodraeth ar-lein bob mis 

 Cynorthwyo gyda’r Ffurflen TAW misol a Ffurflen Treth Gorfforaeth flynyddol gan sicrhau bod y TAW 
ar wariant ac incwm wedi’i gofnodi yn gywir. 

 

Llyfr Arian 

Cysoni’r llyfr arian yn rheolaidd a darparu balans banc dyddiol i’r Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cyllid 
Masnachol 

Paratoi rhagolygon llif arian misol a chynnal trefniadau bancio eraill, er enghraifft, taliadau cerdyn 
credyd 

 

Cyfrifon Taladwy 

Cynnal system gweinyddu a phrosesu effeithlon a thrwyadl er mwyn cyflawni’r canlynol: 

           Cydweddu archebion prynu, anfonebau a nodiadau derbyn nwyddau 

           Codio anfonebau gan sicrhau bod codau canolfan gostau a gwariant yn gywir  

           Sicrhau bod anfonebau cymeradwy yn cydymffurfio â pholisïau’r cwmni 

           Cofnodi ac awdurdodi anfonebau ar gyfrifon cyflenwyr 

           Datrys ymholiadau anfonebau yn amserol 

           Cysoni datganiadau cyflenwyr 

           Gweinyddu gweithrediadau talu wythnosol 

 

Cyfrifon Derbyniadwy  

 Codi anfonebau Llyfr Gwerthiant yn amserol 

Cysylltu â dyledwyr mewn perthynas â dyledion heb eu talu 

Anfon datganiadau dyledwyr misol   

Datrys unrhyw ymholiadau anfoneb Llyfr Gwerthiant 

 

Arall  

Cyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill o fewn cynhwysedd sgiliau unigolion  

 

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 
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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) 

Bydd deilydd y swydd yn gweithio mewn swyddfa.  Mae defnyddio systemau TGCh a thechnoleg yn 
rheolaidd yn un o ofynion hanfodol y swydd 

 
 

7. YMREOLAETH A GWNEUD PENDERFYNIADAU (terfynau a rhyddid) 

Mae’r gwaith fel arfer ar eich cyflymder eich hun.   Mae deiliad y swydd yn rhydd i benderfynu ym mha 
drefn y caiff y tasgau eu gwneud, ond disgwylir i bob tasg gael ei chwblhau mewn pryd neu yn ôl y 
flaenoriaeth a osodwyd. 
 

 

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

MEWNOL   Rheolwyr, goruchwylwyr a chydweithwyr Creu Menter a Grŵp Cartrefi yn ddyddiol ar 
e-bost, dros y ffôn, trwy lythyr ac wyneb yn wyneb.  

ALLANOL  Amryw o fudd-ddeiliaid, partneriaid allanol a chontractwyr ar e-bost, galwadau fideo, 
dros y ffôn, trwy lythyr ac wyneb yn wyneb.  

 

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

Blaenoriaethu llwyth gwaith prysur a fydd, o bryd i’w gilydd, yn cynnwys blaenoriaethau sy'n 
gwrthdaro. Diwallu anghenion cwmni sy’n datblygu ac yn newid yn barhaus drwy arddangos 
hyblygrwydd a pharodrwydd i addasu.   

 

10. CYTUNDEB 

Llofnod Deiliad y Swydd:  Dydd
ia
d
: 

 

Llofnod y Rheolwr Atebol:  Dydd
ia
d
: 

 

 
 

 

Mae Creu Menter wedi ymrwymo i Gydraddoldeb ac Amrywiaeth yn ein 
gweithgareddau. 
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MANYLION AM YR UNIGOLYN  

Technegydd Cyfrifeg (CE) 

 

GWYBODAETH A PHROFIAD  Hanfodol / Dymunol Dull asesu 

Cwblhau (neu weithio tuag at) cymhwyster Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu  Hanfodol Ffurflen Gais 

Profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd cyfrifeg y diwydiant adeiladu Dymunol Iawn  Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Profiad blaenorol o weithio i derfynau amser llym a blaenoriaethu gwaith yn unol 
â hynny 

Hanfodol Cyfweliad 

Profiad blaenorol o drin data a pharatoi adroddiadau sylfaenol Dymunol Iawn Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Profiad blaenorol o weinyddu mewn swyddfa gan gynnwys mewnbynnu a 
chasglu data o systemau TG pwrpasol. 

Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Dealltwriaeth ymarferol o Reoliadau Ariannol Dymunol Iawn Cyfweliad 

Profiad o weithio gyda chleientiaid allanol  Hanfodol Cyfweliad 

SGILIAU     

Sgiliau Microsoft Office: Word (Sylfaenol); Excel (Canolradd); Outlook (Sylfaenol) Hanfodol Prawf Gallu 

Sgiliau rhifedd ardderchog Hanfodol Prawf Gallu 

Sgiliau trefnu ardderchog a sylw i fanylder  Hanfodol Cyfweliad 

Sgiliau Cymraeg Dymunol Cyfweliad 

Sgiliau gwasanaeth cwsmer a rhyngbersonol rhagorol Hanfodol Cyfweliad 

Y gallu i adnabod / awgrymu ffyrdd newydd o weithio Dymunol Iawn Cyfweliad 

Y gallu i ddangos sgiliau arweinyddiaeth drwy ddangos hunangymhelliant a 
brwdfrydedd 

Dymunol Iawn Cyfweliad 

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

 


