
Dyma gyfle cyffrous i fod yn rhan o ddigwyddiad arbennig y gaeaf yng Ngardd Fotaneg 
Genedlaethol Cymru. 

BETH YW LUMINATE? 

Mae Luminate yn llwybr golau hudolus sy’n cynnwys cerddoriaeth amgylchynol.  Bydd 
ymwelwyr yn mwynhau taith gerdded tua milltir o hyd ar hyd llwyr wedi’i oleuo, gan 
oedi yn awr ac yn y man ar gyfer mannau rhyngweithiol ar hyd y ffordd. 

Bydd bwyd, diod a gwin cynnes ar gael i’w prynu mewn man canolog, yn ogystal â man 
i dostio malws melys ar hyd y ffordd i fwynhau’r awyrgylch.  Dyma brofiad bythgofiadwy 
i bawb o bob oed ei mwynhau. 

Bydd y digwyddiad yn cael ei chynnal bob nos ac ar agor i’r cyhoedd o’r 1af o Ragfyr 
2022 hyd at yr 2ail o Ionawr 2023.  Mae Luminate yn chwilio am stiwardiaid i gynorthwyo 
trwy gydol y cyfnod hwnnw.  Mae nifer y stemiau’n hyblyg, ond yn ddelfrydol maent yn 
chwilio am bobl sy’n gallu i ymrwymo i isafswm o 3 yr wythnos. 

Mae Luminate yn chwilio am staff gweithgar, cyfeillgar a hunanysgogol i ymuno â nhw 
dros dro am gyfnod y Nadolig, i’w helpu i greu profiad arbennig ar gyfer ymwelwyr.  
Bydd profiad ymwelwyr i gyd yn cael ei gyfoethogi trwy stiwardiaid cyfeillgar a 
brwdfrydig, sy’n hapus i gynorthwyo trwy gydol eu hymweliad, wrth hefyd sicrhau bod 
pawb yn aros yn ddiogel. 

CRYNODEB O’R SWYDD A CHYFRIFOLDEBAU  

Wrth fod yn stiward Luminate, byddwch yn helpu i gyfeirio ymwelwyr ar hyd y llwybr yn 
ogystal â sicrhau eu hiechyd a’u diogelwch.  Byddwch hefyd yn cynorthwyo gyda rheoli 
torfeydd a llif yr ymwelwyr.  Byddwch yn groesawgar ac yn barod i ymgysylltu ag 
ymwelwyr, gan ateb cwestiynau a datrys unrhyw faterion a all godi yn ystod y noson.  

SUT I WNEUD CAIS 

Os hoffech chi ennill arian ychwanegol ar gyfer y Nadolig, neu os hoffech ragor o 
wybodaeth am ddod yn stiward Luminate, anfonwch e-bost at Joe ar joe@luminate.live 
gydag amlinelliad byr amdanoch chi’ch hun yn ogystal â phrofiad blaenorol ac unrhyw 
wybodaeth berthnasol arall.  Nodwch pa leoliad Luminate (Gardd Cymru) y mae 
gennych ddiddordeb ynddo os gwelwch yn dda. 

Nodwch os gwelwch yn dda: Byddwch yn aelod o staff Luminate ac nid Gardd Fotaneg 
Genedlaethol Cymru. 

CYFLOG 

Y cyflog yw £10 yr awr, ynghyd â thâl gwyliau ar sail pro-rata, cyfanswm o tua £11.21 a 
delir yn fisol. 

Am fwy o wybodaeth ar Luminate, yn ogystal â Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, 
ewch i garddfotaneg.cymru os gwelwch yn dda. 
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