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SWYDD-DDISGRIFIAD  

 

1. MANYLION Y SWYDD  

TEITL Y SWYDD  Llafurio Cyffredinol 

ATEBOL I’R  Rheolwr Safle 

YN ATEBOL YN 
UNIONGYRCHOL I 

Dim. 

TÎM Creu Menter  

LLEOLIAD Ardal Weithredol Creu Menter  

MANYLION CYFLOG  Isafswm Cyflog Cenedlaethol / Cyflog Byw 

 

2. PWRPAS 

Cefnogi’r gwaith o lafurio, cyflawni’r amrediad llawn o weithgareddau llafurio drwy ardal weithredol 
Creu Menter.  
Datblygu gwasanaeth masnachol sy’n canolbwyntio ar y cwsmer ac yn rhoi gwerth am arian drwy 
wneud pethau'n iawn y tro cyntaf. 
 

3. DIMENSIYNAU Graddfa ac Amrywiaeth  

Mae’r gwaith yn unrhyw eiddo neu leoliad o fewn ardal weithredol Creu Menter yn ôl cyfarwyddyd y 
rheolwr atebol. 

Bod yn gyfrifol am gadw trefn ar eu cerbyd (os yn briodol) ac unrhyw offer neu ddeunyddiau sydd wedi 
eu rhoi o dan eich rheolaeth.  

 

4. PRIF GYFRIFOLDEBAU 

Ymgysylltu â thenantiaid/cwsmeriaid, rheolwyr a chrefftwyr//cydweithwyr eraill er mwyn darparu 
gwasanaeth sy’n hyfyw yn fasnachol ac yn canolbwyntio ar y cwsmer a sy’n darparu ansawdd uchel 
tra'n dangos gwerth am arian. 
 
Gweithio mewn unrhyw dîm gweithredol yn ôl cyfarwyddyd y rheolwr atebol.  
 
Cyflawni’r amrediad llawn o dasgau llafurio cyffredinol mewn unrhyw eiddo neu ased o fewn ardal 
weithredol 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. 
 
Cynorthwyo technegwyr/cydweithwyr eraill o ran unrhyw waith cloddio perthnasol a/neu waith paratoi. 
 
Cefnogi timau gweithredol i gyflawni gwaith ar y safle, bydd dyletswyddau yn cael eu diffinio gan y 
rheolwr atebol cyn i’r gwaith ddechrau ar y prosiect.  
 
Symud a gwaredu sbwriel a deunyddiau gwastraff o safle dynodedig. 
 
Casglu, dosbarthu neu ddychwelyd deunyddiau/peiriannau ac offer sydd eu hangen gan gyflenwyr 
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a/neu storfeydd. 
 
Ymgymryd â dyletswyddau dymchwel sydd eu hangen. 
 
Sicrhau y gadewir eiddo neu asedau ar lefel dderbyniol o ran glanweithdra wedi i’r gwaith gael ei 
wneud. 
 
Gwneud gwaith archwilio a diagnostig i ganfod natur y gwaith a hwyluso’r dasg o’i gwblhau. Mae hyn 
yn cynnwys darparu adborth ar fesuriadau, gwaith dilynol a rhannau sydd eu hangen i’r Rheolwr 
Atebol neu Amserlenydd y Gwaith.  
 
Cydymffurfio â deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch yn unol â pholisïau a gweithdrefnau Iechyd a 
Diogelwch.  

 

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 Creu Menter yn gadarnhaol; gan herio ffyrdd traddodiadol o weithio, ymddygiad 
neu sylwadau croes yn adeiladol. 

Sicrhau y ceisir adborth er mwyn bod yn sail i welliant mewn 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 enwedig:  

o Mentrau iechyd, diogelwch a lles 

o Egwyddorion Creu Menter ar Gydraddoldeb ac Amrywiaeth 

o Mentrau 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 gwaith yn gorfforol iawn, ac yn golygu codi a chludo yn rheolaidd. Hefyd mae’r gwaith yn golygu 
gweithredu offer llaw a phŵer a pheiriannau’n gyffredinol. Bydd angen gweithio’n rheolaidd mewn 
eiddo budr gan ymdrin â deunyddiau peryglus ar brydiau e.e pethau miniog (pan fo Iechyd a 
Diogelwch yn caniatáu). 

Mae'r gwaith ar y safle yn bennaf ac mae gofyn teithio'n lleol yn ddyddiol. Caiff gwaith ei wneud ar y 
safle ymhob tywydd. 

 

7. YMREOLAETH A GWNEUD PENDERFYNIADAU (terfynau a rhyddid) 

Caiff yr holl benderfyniadau eu gwneud yn dilyn arweiniad clir gan y rheolwr atebol.  Rhaid cael 
cymeradwyaeth y rheolwr atebol i wyro oddi wrth y cyfarwyddiadau. 
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8. CYFATHREBU (y prif gyfathrebu sy'n digwydd. amlder, pwrpas a dull) 

MEWNOL Technegwyr / Cydweithwyr – Cyfathrebu dyddiol. 

Rheolwr Atebol – Adrodd cynnydd yn ddyddiol a chodi unrhyw faterion yn ymwneud 
â’r safle lle mae angen cydlynydd i ymwneud â'r mater. 

ALLANOL Tenantiaid / Cwsmeriaid 

 

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

Cyfyngiadau amser i weithredu rhestr ddyddiol o weithgareddau. 

 

10. CYTUNDEB 

Llofnod Deilydd y Swydd:  Dyddiad:  

Llofnod Rheolwyr Atebol:  Dyddiad:  
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Manylion am yr Unigolyn 

Llafurio Cyffredinol 
 

CYMWYSTERAU ACADEMAIDD /PROFFESIYNOL  Hanfodol/Dymunol Sut  bydd  yn  cael  ei asesu 

Cerdyn CSCS neu gymhwyster cyfatebol  Dymunol Tystysgrif 

GWYBODAETH A PHROFIAD   

Ymwybyddiaeth o arferion Iechyd a Diogelwch Hanfodol Cais/Cyfweliad 

SGILIAU   

Y gallu i ddilyn cyfarwyddiadau a gweithdrefnau  Hanfodol Cyfweliad 

Sgiliau cyfathrebu a gwasanaeth cwsmeriaid da Hanfodol Cais / Cyfweliad  

Gallu gweithio yn rhan o dîm Hanfodol Cais / Cyfweliad 

Sgiliau rhifedd a llythrennedd sylfaenol Hanfodol Prawf Gallu 

Yn ffit ac yn abl i wneud gweithgareddau llafurio codi a symud yn 
gorfforol 

Hanfodol Cais / Cyfweliad 

Yn gallu gyrru (ac yn dal trwydded yrru lawn)* Hanfodol Cais / Tystysgrif 

Sgiliau’r Iaith Gymraeg Dymunol Cais  

CYMWYSEDDAU CRAIDD   

Gwasanaethu Cwsmeriaid – Sgiliau gwasanaeth cwsmer a 
rhyngbersonol rhagorol 

Hanfodol Cyfweliad 

Cydweithio - Gallu gweithio yn rhan o dîm Hanfodol Cyfweliad 

Gwneud penderfyniadau – Gallu gweithio’n annibynnol a threfnu 
a blaenoriaethu eich llwyth gwaith 

Hanfodol Cyfweliad 

Gwella - Y gallu i adnabod / awgrymu ffyrdd newydd o weithio Hanfodol Cyfweliad 
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Cyfathrebu – Sgiliau cyfathrebu rhagorol yn llafar ac yn  

ysgrifenedig 

Hanfodol Cyfweliad 

Arwain – Brwdfrydedd a blaengarwch Hanfodol Cyfweliad 

Sicrhau Canlyniadau - Y gallu i weithio dan bwysau a chwrdd â  

therfynau amser tynn 

Hanfodol Cyfweliad 

 
Mae Creu Mentrau wedi ymrwymo i Gydraddoldeb ac Amrywiaeth yn ein gweithgareddau 
*Lle mae anabledd yn atal hyn, caiff ei adolygu gyda’r ymgeiswyr yn y cyfweliad i gadarnhau a ellir gwneud unrhyw addasiadau 
rhesymol i’r gofyniad hwn.  

 


