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Cynorthwyydd Cynnal a Chadw 
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 

 
Mae hwn yn gyfle da i rywun sydd â brwdfrydedd dros weithio fel rhan o dîm bach a 
hyblyg i gyfrannu at lwyddiant un o gyrchnodau mwyaf eiconig Cymru. Mae Gardd 
Fotaneg Genedlaethol Cymru yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gadwraeth, 
addysg, cynaliadwyedd, a mwynhad yr ymwelydd. Darganfyddwch fwy trwy edrych 
ar ein gwefan https://garddfotaneg.cymru/ 
 
Yn y rôl yma, byddwch yn cyflawni ystod eang o ddyletswyddau gweithredol a 
chynnal a chadw, yn gweithio fel rhan o dîm bach sy'n cwmpasu safle mawr. 
 
Byddwch yn ddibynadwy a byddwch yn rhywun sy'n mwynhau gweithio i safon uchel 
yn ogystal â bod yn hapus yn dilyn trefn a chymryd cyfarwyddiadau. Mae'r gallu i 
gyfathrebu â phobl ar bob lefel, a'r gallu i ymgymryd â gwaith corfforol, dan do ac yn 
yr awyr agored drwy gydol y flwyddyn yn hanfodol. Rhaid i chi allu gweithio oriau 
hyblyg gan gynnwys penwythnosau, Gwyliau Banc a digwyddiadau arbennig yn 
ogystal â helpu mewn adrannau eraill os oes angen. Mae dull synhwyrol ac 
ymarferol yn ogystal â gwerthfawrogiad o arferion gweithio diogel hefyd yn bwysig. 
Mae trwydded yrru ddilys a'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ond nid yn 
hanfodol. Byddai diddordeb yn yr Ardd ac yn yr amgylchedd yn fantais. 
 

MANYLION AMLINELLOL Y PENODIAD 
 

Gan ddechrau o'r dyddiad cynharaf y gellir ei drefnu, mae hon yn rôl amser llawn 
barhaol a drefnir ar hyn o bryd fel 37.5 awr yr wythnos gyda gofyniad i weithio 5 allan 
o 7 diwrnod. Y gyfradd fesul awr yw £8.21. 
 
Mae croeso i ymholiadau anffurfiol a dylid eu cyfeirio yn y lle cyntaf at Huw Davies, 
Pennaeth Gweithredoedd a Chyfleusterau ar 01558 667109. 
 
Dylid anfon ceisiadau, ar ffurf llythyr eglurhaol a CV sy'n dangos yn glir sut rydych 
chi'n bodloni'r meini prawf, fel copi electronig neu gopi caled erbyn 25 Mehefin 2019. 
Cynhelir cyfweliadau cyn gynted â phosibl wedi hynny. 
  

https://garddfotaneg.cymru/
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Teitl y Swydd 
 
Cynorthwyydd Cynnal a Chadw 
 
Adran 
 
Gweithredoedd a Chyfleusterau 
 
Adrodd at 
 
Goruchwyliwr Cynnal a Chadw 
 
Yng nghyfrifol am 
 
Dim cyfrifoldeb rheoli dros eraill 
 
Pwrpas AMLINELLOL y rôl 
 
Gweithio fel rhan o dîm i gyflawni dyletswyddau gweithredol a dyletswyddau 
cysylltiedig â chynnal a chadw ym mhob rhan o'r Ardd. Mae hyn yn cynnwys cynnal 
a chadw'r ystâd i safon uchel a darparu amgylchedd croesawgar i bob defnyddiwr 
wrth sicrhau cydymffurfiaeth ag arferion gweithio diogel. 
 
Cyfrifoldebau Cyffredinol 
 

 Cynnal pob rhan o'r ystâd i safon uchel, gan ddilyn cyfarwyddiadau a 
chanllawiau. 

 Rhoi gwybod i'r Goruchwyliwr Cynnal a Chadw ar unwaith am unrhyw 
ddiffygion yn strwythur neu offer y cyfleusterau. 

 Arsylwi systemau a gweithdrefnau iechyd a diogelwch. Mae gennych 
gyfrifoldeb i weithio'n ddiogel bob amser ac i adrodd am unrhyw beryglon, 
namau neu broblemau posibl i'r Goruchwyliwr Cynnal a Chadw, y Rheolwr 
Gweithredoedd a Chyfleusterau, y Rheolwr ar Ddyletswydd, neu berson 
cyfrifol neu uwch priodol. 

 Yn ôl yr angen, yn gorchuddio eraill yn y tîm, ac yn helpu mewn unrhyw rolau 
cysylltiedig yn ôl yr angen. 

 Ym mhob agwedd ar y rôl, disgwylir adeiladu perthynas ardderchog ag eraill y 
tu mewn a thu hwnt i'r Ardd. 

 
Dyletswyddau Penodol 
 

 Mynychu gwaith yn brydlon ac yn ddibynadwy gyda golwg lân a smart wrth 
wisgo bathodyn enw bob amser. 

 Gwaith cydymffurfio gan gynnwys gwiriadau dyddiol, wythnosol a misol. 

 Cynnal y system ailgylchu. 

 Sefydlu ar gyfer digwyddiadau a swyddogaethau. 

 Gyrru coetiau’r Ardd i gludo nwyddau a deunyddiau neu symud o gwmpas y 
safle yn ôl yr angen. 

 Gweithio i sicrhau amgylchedd tîm cytûn, hapus a chyd-barches. 
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 Cyfrannu syniadau ac awgrymiadau ar gyfer gwelliannau. 

 Dyletswyddau eraill o amser i amser 

 Cefnogi a hyrwyddo ethos, gweithgareddau ac enw da'r Ardd Fotaneg 
Genedlaethol Cymru. Hwyluso ac annog defnydd o'r Gymraeg. 

 
 
Mae'r disgrifiad hwn yn nodi'r dyletswyddau cyfoes a gellir eu hamrywio o bryd i'w 
gilydd yn unol ag anghenion y sefydliad. 
 
Efallai y bydd angen i chi weithio ar adegau eraill mewn meysydd eraill fel sy'n 
ofynnol gan y Goruchwyliwr Cynnal a Chadw, y Rheolwr Gweithredoedd a 
Chyfleusterau, y Rheolwr ar Ddyletswydd, neu aelodau'r Uwch Dîm Rheoli. 
 
MANYLEB Y PERSON 
 

 Nodir isod y meini prawf yr ystyrir eu bod yn angenrheidiol i gyflawni'r rôl. 

 Mae'r wybodaeth hon ar gael yn agored i ymgeiswyr a bydd yn sail i'r broses 
recriwtio a dethol. 

 Dim ond yr ymgeiswyr hynny sy'n bodloni'r meini prawf hyn fydd yn cael eu 
hystyried. 

 
 
Meini prawf a thystiolaeth disgwylir i ymgeiswyr ddangos tystiolaeth: 
 
Dull Asesu 
 
Addysg / Cymwysterau. 
 
Gwybodaeth / Profiad. 
 
Cymwyseddau / galluoedd. 
 
Cymhwysiad papur. 
 
Cyfweliad. 
 
Meini Prawf Hanfodol 
 
1. Tystiolaeth o weithio o fewn tîm ystadau neu rôl cynnal a chadw. 
 
2. Sgiliau cyfathrebu rhyngbersonol amlwg - gydag ymwelwyr, rheolwyr a 
chydweithwyr. Yn gallu cynhyrchu sgyrsiau gydag eraill yn rhwydd. 
 
3. Cofnod blaenorol o brydlondeb, dibynadwyedd a gonestrwydd. 
 
4. Yn drefnus, yn addasadwy, ac yn gallu dod o hyd i ffyrdd creadigol o ddatrys 
problemau. 
 
5. Dealltwriaeth dda o arferion a gweithdrefnau iechyd a diogelwch cyfredol, ac 
amgylcheddol sy'n berthnasol i'r amgylchedd gwaith. 
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6. Gallu i wneud gwaith corfforol, dan do ac yn yr awyr agored drwy gydol y 
flwyddyn. 
 
7. Gallu a pharodrwydd i weithio'n hyblyg mewn perthynas ag amseroedd / 
diwrnodau gwaith. 
 
Meini Prawf Dymunol 
 
8. Deiliad trwydded yrru ddilys. 
 
9. Diddordeb gwirioneddol yng nghenhadaeth a phwrpas yr Ardd a brwdfrydedd am 
gyfrannu at ddatblygu ei hysbryd tîm, ei henw da a'i hethos. 
 
10. Rhugl yn y Gymraeg ysgrifenedig a llafar 
 
11. Profiad da o sgiliau ymarferol a / neu sgiliau masnach / gwneud eich hun. 
 

 


