
 

 

                                                                      
 

 

SWYDD DDISGRIFIAD 

 

1. MANYLION Y SWYDD 

TEITL Y SWYDD Rheolwr Dylunio a Phrosiect 

YN ATEBOL I’R Cyfarwyddwr Cynorthwyol Masnachol 

YN ATEBOL YN 
UNIONGYRCHOL I  

Neb 

TÎM Creu Menter 

LLEOLIAD 

ORIAU GWAITH  

Ardal Weithredol Creu Menter 

42 awr yr wythnos (Dydd Llun – dydd Iau 8am-5pm, dydd Gwener 8am-
4.30pm) 

MANYLION 
CYFLOG  

MANYLION 
ARIANNU 

 

Cyfradd y Farchnad Gystadleuol + cyfraniad pensiwn  

 

Ariennir y Swydd gan Y Gronfa Cymunedau Arfordirol 

 

2. PWRPAS  

 
I hyrwyddo twf Busnes ac arwain ar gynhyrchu darluniau peirianyddol a rhestrau cysylltiedig i gefnogi 
Cynllun Busnes y Gymdeithas. 
 

3. DIMENSIYNAU Graddfa ac Amrywiaeth   

 

Bydd y gwaith wedi’i leoli yn y ffatri a'r swyddfa ond bydd disgwyl i ddeiliad y swydd gynnal 
ymweliadau safle o fewn ardal weithredol Creu Menter yn ôl cyfarwyddyd y rheolwr atebol busnes. 

 

4. PRIF GYFRIFOLDEBAU  

• Gallu darllen a phenderfynu ar wybodaeth o ddarluniau, rhestrau a manylebau; 

• Paratoi dyluniadau o ddarluniau gan Beirianwyr / penseiri, drwy ddefnyddio 
meddalwedd Cynllunio trwy Gymorth Cyfrifiadur; 

• Holi am fodelau Cynllunio trwy Gymorth Cyfrifiadur a modelau Modelu Gwybodaeth 
Adeiladu eraill. 



 

 

• Rheoli a monitro cyllidebau, yn cynnal amcangyfrifon cost, cynllunio cyllideb a chostau 
a threuliau. Rhagweld datblygiad y gyllideb yn barhaus. Adroddiad ar y gyllideb. 

• Llunio rhestrau a chreu prisiadau ochr yn ochr â Syrfëwr Meintiau. 

• Cynorthwyo i yrru a chynnal busnes newydd ar gyfer y sefydliadau a gweithio ar y cyd 
mewn amgylchedd tîm i fodloni cyflenwi a galw. 

• Monitro a rheoli llif y cyflenwadau sy'n cynnwys prynu, storio a symud yr ansawdd 
gofynnol o ddeunyddiau crai, a rhestr waith mewn-cynnydd. Rheoli gweithgareddau'r 
gadwyn gyflenwi a chydamseru cyflenwad gyda'r galw am gynhyrchu a chwsmeriaid. 

• Atebolrwydd a'r defnydd o Fanyleb a dogfennau Contract eraill. 

• Cwblhau Taflenni Gwiriad Ansawdd a llunio gwybodaeth wedi ei dogfennu’n fanwl ar 
gyfer Trosglwyddo gwaith sydd wedi ei gwblhau. 

• Nodi a rhestru meintiau deunydd yn gywir i fesur wythnosol. 

• Prosesu gwybodaeth am fanyleb a dogfennau contract. 

• Darparu brasluniau yn rhoi manylion am y cynllun a osodwyd. 

• Adnabod peryglon a chyfrannu at ddatblygiad y System Ddiogel o Weithio. 

• Cadw cofnodion cywir – cofrestrau darluniau, rhestrau, manylebau a nodi elfennau. 

• Gweithio i Raglen Wythnosol – wedi ei drafftio gan eraill – a nodi cynnydd a gyflawnir 
yn wythnosol. 

• Cyfrannu at gasgliad o ddata ar gyfer Dangosyddion Perfformiad Allweddol, gan 
gynnwys rhesymau am wahaniaeth. 

• Cynnal a diweddaru, yn ôl y gofyn, y llyfrgell wybodaeth safonol, gan gynnwys 
cynlluniau model, darluniau adeiladu a modiwlau cyfansoddol. 

• Gweithio ochr yn ochr â’r adran werthu a, lle bo’n briodol, cwsmeriaid i ddarparu 
datrysiadau cynllunio posi joist pwrpasol a dogfennau manyleb yn unol ag anghenion 
unigol y cwsmer. 

• Gweithio mewn partneriaeth agos gyda’r rheolwr cynhyrchu a chyfleusterau i ddyfeisio 
a chyfathrebu datrysiadau gweithgynhyrchu effeithiol, a all wella proses ac arbedion 
effeithlonrwydd. 

• Sicrhau fod yr holl ddyluniadau posi joist yn cydymffurfio â’r safonau Prydeinig ac 
Ewropeaidd perthnasol. 

• Cefnogi adolygiadau proses busnes drwy fapio prosesau sy’n bodoli, cymharu 
prosesau gyda darparwyr blaenllaw ac ymgymryd ag ail saernïo i wella perfformiad 
busnes. 

• Ystyried ac, os yw’n briodol, datblygu ceisiadau yn ymwneud â gwelliannau a 
dderbynnir gan reolwyr a defnyddwyr gweithgynhyrchu a chwsmeriaid.  

• Datblygu cynlluniau profi a chydlynu profion systemau newydd, ychwanegiadau ac 



 

 

uwchraddiadau, diweddaru canllawiau system a chanllawiau defnyddwyr, gan 
fabwysiadu rheolaeth fersiynau llawn ar gyfer yr holl ddogfennaeth. 

• Ymgymryd ag Archwiliadau ôl gontract o brosiectau datblygu sydd wedi eu cwblhau yn 
unol â'r Rheoliadau Ariannol. 

• Gweithio gyda’r Rheolwr Masnachol a Ffatri a’i debyg i alluogi perfformiad o ansawdd a 
sy’n gost effeithiol ar draws yr holl ffrydiau gwaith gan sicrhau’r gorau posibl bob 
amser.  

Derbyn dyletswyddau ychwanegol wrth i sefyllfaoedd godi.  

 

5. CYFRIFOLDEBAU CORFFORAETHOL   

 

Cefnogi cyflawni 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 craidd Creu Menter yn gadarnhaol gan herio ffyrdd traddodiadol o weithio ac 
ymddygiad neu sylwadau croes mewn modd adeiladol. 

Sicrhau y ceisir adborth i allu gwella gwasanaeth 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 a chywir. 

Gweithio ar y cyd yn ôl y gofyn. 

 

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

 

Mae’r swydd wedi’i lleoli mewn Ffatri a swyddfa ond mae angen teithio i leoliadau tu allan fel sy’n 
ofynnol gan y rheolwr atebol a busnes.  

 

7. YMREOLAETH A GWNEUD PENDERFYNIADAU (cyfyngiadau a rhyddid) 

 

Rhyddid i ymgymryd â swyddogaethau a phenderfyniadau a ddyrannwyd fel y dirprwyir gan y Rheolwr 
Ffatri. 

Dyma enghreifftiau o benderfyniadau sy'n cael eu cyfeirio: 

• Unrhyw eitemau yn ymwneud â newidiadau i ddyluniad posi joint a gwariant y tu allan i’r gwaith 
a gytunwyd. 

 



 

 

 

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

MEWNOL  Adroddiadau uniongyrchol a gyda Rheolwyr Cartrefi Conwy. 

Rheolwr Atebol – Fel bo’r angen i roi adroddiadau cynnydd a thrafod cynlluniau 
busnes.  
 
Rheolwyr Adran, pan fo angen i fynychu cyfarfodydd tîm, rhoi diweddariadau a 
chyngor ar faterion yn ymwneud â Chynllunio trwy Gymorth Cyfrifiadur ac ati.  
  
Y defnyddwyr yn rheolaidd ac aml i roi diweddariadau ac i gael gwybodaeth ac 
adborth.  

ALLANOL  Contractwyr - i gydgysylltu o ran gofynion dyluniad, amserlen a chostau.  

 

 

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

Yr angen i gyflawni rhestr ddyddiol o weithgareddau o fewn terfynau amser. 

 

 

 

10. CYTUNDEB 

Llofnod Deiliad y Swydd:  Dydd
ia
d
: 

 

Llofnod y Rheolwr Atebol:  Dydd
ia
d
: 
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Manyleb Person - RHEOLWR DYLUNIO A PHROSIECT  

CYMWYSTERAU ACADEMAIDD / PROFFESIYNOL Hanfodol / Dymunol Dull asesu 

Gradd neu gyfatebol mewn Cynllunio Trwy Gymorth Cyfrifiadur neu 
faes tebyg.  

Dymunol Iawn Ffurflen Gais / Tystysgrif 

Aelodaeth broffesiynol o Gymdeithas Siartredig y Dylunwyr neu 
debyg. 

Dymunol Iawn Ffurflen Gais / Tystysgrif 

GWYBODAETH A PHROFIAD    

Profiad blaenorol y gellir ei ddangos o ddefnyddio systemau 
Cynllunio trwy Gymorth Cyfrifiadur/CAM ar lefel hyddysg. 

Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Profiad blaenorol o drin a darllen data a’r gallu i ddeall darluniau a 
rhestrau. 

Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Profiad sydd wedi ei ddangos o lunio dogfennaeth fanwl ar gyfer 
trosglwyddo gwaith wedi ei gwblhau. 

Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Gwybodaeth am egwyddorion peirianneg a’r gallu i greu a darllen 
darluniau technegol. 

Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Profiad er mwyn nodi a rhestru meintiau o ddeunyddiau yn gywir. Dymunol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Gwybodaeth am fanyleb a dogfennau contract. Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Dylech feddu ar brofiad y gellir ei ddangos a dylech fod wedi 
defnyddio PAMIR, SolidWorks, WoodEngine, Bentley ac Autocad. 

Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Ymwybyddiaeth a defnydd o Fanyleb a dogfennau Contract eraill. Hanfodol  Cyfweliad / Asesiad   

Sgiliau gofodol a dylunio y gellir eu dangos i allu gweld prosiectau Dymunol Ffurflen Gais / Cyfweliad 
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mewn 2D a 3D. 

Profiad o Reoli Prosiect a bod wedi cyflawni hynny. Dymunol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Gallu blaenoriaethu yn unol â gofynion masnachol. Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 
 

Byddai gwybodaeth yn ymwneud â BS3632 neu Reoliadau Adeiladu 
o fudd (ond nid yn hanfodol) a Safonau Prydeinig a Gymeradwywyd 
4169:1988 a BS EN 386:1995. 

Dymunol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Sgiliau cyfathrebu a chreu perthynas i weithio gyda chleientiaid.  
Gwybodaeth yn ymwneud â gofynion iechyd a diogelwch er mwyn 
dylunio yn unol â safonau diwydiant. 

Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 
 

Profiad o ddefnyddio’r dechnoleg argraffu a meddalwedd 3D 
diweddaraf. 

 

Dymunol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

SGILIAU A GALLU   

Yn ddelfrydol cefndir pensaernïol / maes adeiladu Hanfodol  Cyfweliad / Asesiad   

Sylw rhagorol i fanylder ac ymagwedd drwyadl i’ch gwaith a’r gallu i 
wirio gwaith cydweithwyr am gywirdeb ac ansawdd 

Hanfodol  Cyfweliad / Asesiad   

Y gallu i weithio i derfynau amser y cytunwyd arnynt a phan fo 
blaenoriaethau yn gwrthdaro. 

Hanfodol  Cyfweliad / Asesiad   

Ymwybyddiaeth ofodol am ddyluniadau o ansawdd ond gweithredol. Hanfodol  Cyfweliad / Asesiad   

Sgiliau datrys problemau uwch a chreadigol a galluoedd arloesol i 
wthio cynlluniau a gofod cyfyngedig i ddatrys y problemau dylunio 
mwyaf posibl. 

Hanfodol  Cyfweliad / Asesiad   

Y gallu i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol Hanfodol  Cyfweliad / Asesiad   
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Sgiliau trefnu a chyfathrebu cryf Hanfodol  Cyfweliad / Asesiad   

Y gallu i drafod Hanfodol  Cyfweliad / Asesiad   

Gallu rhagorol i wneud penderfyniadau trwy ddangos tystiolaeth 
drylwyr o ddull sy'n canolbwyntio ar fanylion 

Hanfodol  Cyfweliad / Asesiad   

Trwydded yrru lawn a glân a defnydd o’ch car eich hun. Hanfodol   Cyfweliad / Asesiad  

Y gallu i siarad Cymraeg Dymunol  Cyfweliad 

Gwaith tîm – mae’r gallu i weithio mewn tîm yn hanfodol gan y 
byddwch yn cydgysylltu â thechnegwyr Cynllunio trwy Gymorth 
Cyfrifiadur eraill a drafftwyr ar brosiectau. 
 

Dymunol  Cyfweliad 

Y gallu i drosglwyddo, arddangos a thrin eich gwaith gan 
ddefnyddio Microsoft Office a sgiliau a rhaglenni TG eraill. 
 

Hanfodol Cyfweliad 

CYMWYSEDDAU CRAIDD   

Gwneud y peth iawn Hanfodol Cyfweliad 

Ymrwymo i ansawdd Hanfodol Cyfweliad 

Bod yn arloesol Hanfodol Cyfweliad 

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

 


