
 

 

 
 

 

SWYDD-DDISGRIFIAD 
 
1. MANYLION Y SWYDD 

TEITL SWYDD Rheolwr Cynhyrchu – Datrysiadau Pren  

YN ATEBOL I’R Cyfarwyddwr Cynorthwyol - Eiddo 

STAFF ATEBOL Gweithwyr Cynhyrchu  

TÎM Creu Menter 

LLEOLIAD 

ORIAU GWAITH  

Y Rhyl  

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  
Darparu gwasanaeth rheoli safle cynhyrchu effeithlon ac effeithiol i Greu Menter trwy ddatblygu a 
gweithredu contractau distiau pren mewnol ac allanol. 
 
Gweithio ochr yn ochr â’r rheolwr prosiect a dylunio i gydlynu a monitro contractau o’r pwynt archebu i 
ddarparu, gan sicrhau bod gwaith yn cydymffurfio â deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch a safonau ansawdd 
gofynnol a bod targedau busnes yn cael eu cyrraedd. 
 

3. DIMENSIYNAU Graddfa ac Amrywiaeth  

 

Bydd y gwaith wedi’i leoli yn yr ardal gynhyrchu a’r swyddfa ond bydd disgwyl i ddeiliad swydd gynnal 
ymweliadau safle o fewn ardal weithredol Creu Menter yn ôl cyfarwyddyd gan reolwr atebol busnes. 
 
 
4. PRIF GYFRIFOLDEBAU  
 
Rheoli contractau mewnol ac allanol gan gynnwys gwneud penderfyniadau deallus, asesu problemau a 
dangos gwelliant parhaus. 



 

 

 
Cyfarwyddo, rheoli a threfnu gweithrediadau cynhyrchu, cynllunio, gosod, trefnu, rheoli a chyfarwyddo 
cynhyrchu a gweithgareddau perfformiad gweithwyr.  
 
Paratoi adroddiadau cynhyrchu a dangosyddion perfformiad allweddol a’u cyflwyno i benderfynwyr 
allweddol. 
 
Datblygu a gweithredu strategaethau arloesol i symleiddio gweithrediadau cynhyrchu. 
 
Darparu cyfarwyddyd ar gwotâu ac amserlenni cynhyrchu, a sicrhau bod targedau o ran rhestr eiddo a 
llwytho yn cael eu cyrraedd. 
 
Monitro rheoli ansawdd yn uniongyrchol a sicrhau ansawdd y nwyddau neu wasanaethau a ddarperir trwy 
oruchwylio bod pob ffactor o’r cynhyrchu yn bodloni gofynion ansawdd. Archwilio cynnyrch yn 
uniongyrchol a phrofi meini prawf. 
 
Sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch o ran yr holl weithlu uniongyrchol a’r 
gweithlu atebol ac ymwelwyr ar y safle yn unol â chydymffurfio gweithdrefnol statudol a Chreu Menter. 
 
Gweithio’n agos gyda’r rheolwr dylunio a phrosiect i ddatblygu strategaethau a chynlluniau sydd â’r nod 
o sicrhau twf cynaliadwy’r cwmni. Ymdrechu â chamau gweithredu i gynyddu refeniw a llif arian 
cadarnhaol. 
 
Cynyddu cynhyrchiant, capasiti asedau a hyblygrwydd wrth leihau costau diangen a chynnal safonau 
ansawdd presennol. 
 
Darparu rôl arweiniol o ran danfoniadau gweithredol a monitro danfoniadau, gwneud gwaith a nodi 
unrhyw ddiffygion o ran cydymffurfio â dogfennau contract o ran dylunio, deunyddiau, crefftwaith, 
Iechyd a Diogelwch ac ati. 

 
Sicrhau bod cynhyrchiant ar bob contract unigol yn cyrraedd y targedau yn y Cynllun Busnes, gan nodi 
problemau trwy rheoli risg a chymryd camau adferol priodol fel bo’r angen. Cymryd cyfrifoldeb am fesur 
effaith ac effeithiolrwydd prosiectau trwy gynnal gwerthusiad ar ôl cyflawni’r prosiect.  

 
Sicrhau bod pob targed Dangosydd Perfformiad Allweddol yn cael eu monitro a’u gwella i gefnogi 
gwelliant parhaus ar draws pob maes o’r busnes.  
 
Sicrhau bod darpariaethau cyfreithiol, statudol a darpariaethau perthnasol eraill sy’n llywodraethu 
ffrydiau gwaith yn cael eu dilyn.  
 
Arwain, annog a datblygu gweithwyr Creu Menter sy’n cyflawni gwaith, fel eu bod yn perfformio i safonau 
uchel cyson, cyflawni eu potensial a darparu gwasanaeth o ansawdd uchel.  
 
 
5. CYFRIFOLDEBAU CORFFORAETHOL  
 
Helpu i gyflawni amcanion cyffredinol 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 craidd 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 a 
Rheoliadau Llywodraeth 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) 
 
Bydd deiliad y swydd yn gweithio mewn swyddfa ond bydd angen teithio'n lleol yn rheolaidd ac yn aml 
drwy Ogledd Cymru. Mae gofyn i ddeiliad y swydd gynnal nifer fawr o ymweliadau safle hefyd, a bydd 
rhaid i rai o ‘r rhain gael eu cynnal y tu allan i oriau gwaith arferol o bosibl. Mae defnyddio technoleg a 
systemau TGCh yn rheolaidd yn un o ofynion y swydd. 
 
7. YMREOLAETH A GWNEUD PENDERFYNIADAU (terfynau a rhyddid) 
 
Mae disgwyl i ddeiliad y swydd weithredu yn ymreolus oddi mewn i bolisïau, gweithdrefnau a rheoliadau a 
deddfwriaeth berthnasol a gytunwyd.  
 
Dyma enghreifftiau o’r penderfyniadau y gall deiliad y swydd eu gwneud: 

• Pob penderfyniad technegol sy’n ymwneud â manylion ac ati 
• Awdurdodi gwaith gyda chytundebau a chyllidebau a gytunwyd 
• Prisio gwaith 
 

Dyma enghreifftiau o benderfyniadau sy'n cael eu cyfeirio: 
• Newidiadau i arfer a sefydlwyd  

Cytunir ar amcanion perfformiad gyda phrif weithredwr y grŵp ac mae perfformiad yn amodol ar 
adolygiad o dan y broses Adolygiadau Datblygu Perfformiad a gytunwyd.  



 

 

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

MEWNOL  Grŵp Cyfathrebu                     
Cyfarwyddwr Busnes a Phartneriaeth  

ALLANOL  Grŵp Cyfathrebu                     
Ymgynghorwyr a Chontractwyr                                        

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

 

Rheoli cynhyrchu a chontractau o ddichonoldeb i gwblhau, oherwydd bod rhaid i ddeiliad y swydd 
weithio fel unig ymarferydd heb gymorth. 

Datblygu manylion cost-effeithiol, gan gadw mewn cof y ddeddfwriaeth, rheoliadau ac ati y mae’n rhaid 
eu hystyried. 
Rheoli disgwyliadau busnes o ran cyflawni gwaith. 

Cefnogi’r Cyfarwyddwr Busnes a Phartneriaeth i sicrhau bod Creu Menter yn dod yn fusnes sy’n 
canolbwyntio ar fasnach a sicrhau bod ffyrdd newydd o weithio yn cael eu mabwysiadu a’u gwella. 
 
10. CYTUNDEB 

Llofnod Deiliad y Swydd:  Dyddiad:  

Llofnod y Rheolwr Atebol:  Dyddiad:  
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Manylion am yr Unigolyn RHEOLWR CYNHYRCHU – DATRYSIADAU PREN 
 

CYMWYSTERAU ACADEMAIDD / PROFFESIYNOL  Hanfodol / Dymunol Dull asesu 
Gradd Baglor mewn Gweinyddu Busnes, Rheolaeth Ddiwydiannol, 
Logisteg neu faes cysylltiedig. 

Dymunol Ffurflen Gais / Tystysgrif 

Profiad mewn rôl rheoli neu oruchwylio mewn amgylchedd adeiladu 
(o leiaf 3 blynedd o brofiad cysylltiedig yn ofynnol) 

Hanfodol Ffurflen Gais / Tystysgrif 

Tystysgrif mewn Rheoli Cynhyrchiant a Rhestr Eiddo yn ogystal â 
Rheoli Ansawdd. 

Dymunol Ffurflen Gais / Tystysgrif 

GWYBODAETH A PHROFIAD    
Profiad o reolaeth weithredol mewn amgylchedd masnachol  Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Gwybodaeth a dealltwriaeth o gaffael Dymunol Ffurflen gais/Cyfweliad 

Profiad o gwmpasu ac asesu cynlluniau gwaith gan neilltuo gwerth 
ariannol 

Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

 

Gwybodaeth am iechyd a diogelwch yn y diwydiant adeiladu Hanfodol Ffurflen gais/Cyfweliad 

Profiad o reoli cynhyrchiant adnoddau Dymunol Ffurflen gais/Cyfweliad 

Profiad a gwybodaeth dechnegol o weithio mewn amgylchedd 
adeiladu 

Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Profiad o weithio symudol a rhaglennu Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Profiad o reoli is-gontractwyr Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 
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Profiad cynhwysfawr o Reoli Perfformiad Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Profiad o arwain, rheoli, datblygu ac ysgogi tîm Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

 

Sgiliau goruchwylio ac arwain cadarn Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

SGILIAU   

Rheoli sawl cynllun gwaith ar yr un pryd  Hanfodol Ffurflen gais / Cyfweliad 

Gallu defnyddio rhaglenni Microsoft Office neu feddalwedd 
cysylltiedig 

Dymunol Iawn  Ffurflen gais / Cyfweliad 

Cynllunio a Chydlynu gwaith Hanfodol Ffurflen gais/Cyfweliad 

Gallu dangos sgiliau dadansoddi a datrys problemau Hanfodol Ffurflen gais/Cyfweliad 

Gallu dangos sgiliau cyfathrebu effeithiol  Dymunol Ffurflen gais 

Gallu dangos sgiliau gwasanaeth cwsmer a rhyngbersonol Dymunol Ffurflen gais 

Gallu dangos sgiliau trefnu a sylw i fanylion Dymunol Ffurflen gais 

Gallu dangos sgiliau rheoli amser a gallu clir i fodloni terfynau amser Dymunol Ffurflen gais 

Sgiliau rheolaeth ac arweinyddiaeth cadarn Hanfodol Ffurflen gais/Cyfweliad 
Gallu gyrru* Hanfodol Ffurflen Gais / Tystysgrif 

CYMWYSEDDAU CRAIDD   

Gwneud y peth iawn Hanfodol Cyfweliad 

Wedi ymrwymo i ansawdd Hanfodol Cyfweliad 
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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 gyda’r ymgeisydd yn ystod y cyfweliad i weld a oes unrhyw addasiad rhesymol y gellir ei wneud ar 
gyfer y gofyniad hwn.  

 
 


