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Disgrifiad Swydd a Manyleb Person 

 

Teitl Swydd:       Dirprwy Gogydd 

Atebol i:     Pennaeth Menter 

Cyfrifol am:   Tîm Arlwyo Cynon Linc 

Oriau:   37ayw (yn cynnwys bob yn ail benwythnos yn ystod y dydd) 

Cyflog:   £19,700 y flwyddyn 

Lleoliad:  Aberdâr 

 

  
CYFRIFOLDEBAU CYFFREDINOL 
  

Diben y Swydd 

Bydd y Dirprwy Gogydd yn sicrhau bod Cegin yr Hyb a’r Siop Goffi yn cael eu 

datblygu’n barhaus fel rhan annatod o Cynon Linc. Fel uwch aelod o’r tîm arlwyo, 

byddwch yn gweithio’n agos â’r Prif Gogydd ac yn adrodd iddo. Pan fydd y Prif 

Gogydd yn absennol, byddwch yn gwbl gyfrifol am bob elfen o Gegin yr Hyb a’r Siop 

Goffi ac am sbarduno’r Tîm Arlwyo i gyflawni targedau a chynnal safon uchel. 

 

Mae creadigrwydd a brwdfrydedd tuag at fwyd ardderchog a’i gyflwyniad yn 
hollbwysig er mwyn plesio ein cwsmeriaid ac er mwyn sicrhau eu bod yn dychwelyd 
dro ar ôl tro i gael mwy! 
 

Bydd y swydd yn cynnwys tair elfen: 

 

Rheolaeth Weithredol 

Sicrhau bod y Gegin yr Hyb a’r Siop Goffi yn cydymffurfio â'r safonau uchaf posibl o 
ran diogelwch, hylendid, ansawdd a safonau perfformiad, tra'n cynnal effeithiolrwydd 
ac effeithlonrwydd gweithredol.  
 
Sicrhau bod pob un o’r sefydliadau a’r ymwelwyr sy'n defnyddio Cegin yr Hyb a’r 
Siop Goffi a'r safle sy’n cael ei logi yn Cynon Linc yn cael profiad positif drwy gynnal 
y safonau gofal cwsmeriaid uchaf posibl tra'n cyrraedd a chynnal sgôr safon bwyd o 
5.  
 
 Cydweithio’n agos â’r Prif Gogydd i sicrhau fod yr holl fwyd a lluniaeth yn cael eu 
darparu i safon uchel, a chadw ar y blaen i dueddiadau a datblygu bwydlenni'n 
barhaus ar gyfer amrywiaeth o gynulleidfaoedd targed. 
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Cyflawni Gweithredol 

Gofalu bod y fwydlen ddyddiol yn cael ei darparu i’r safon uchaf bosibl gan 

ddefnyddio cynhwysion ffres, ac ymateb i unrhyw ofynion neu ddewis dietegol 

arbennig, gan hyrwyddo urddas a pharch o ran dewisiadau. 

 

Cynorthwyo’r Prif Gogydd i hyfforddi, mentora a chefnogi aelodau’r Tîm Arlwyo a 
gwirfoddolwyr i safon uchel, sy'n caniatáu cyflawni amcanion sefydliadol a thargedau 
cynhyrchu incwm. 
 

Cyfrifol am ddarparu bwydlen amrywiol sy’n addas ar gyfer derbyniadau ar y safle a 

sicrhau bod hyn yn digwydd yn amserol ac yn cyrraedd y safonau uchaf posibl.  

Cynorthwyo’r Prif Gogydd i sicrhau lefelau staffio digonol sy’n bodloni anghenion y 

busnes a pharchu cyllideb weithredol yr Adran Arlwyo. 

 
Datblygiad Busnes a Chyllid 

 

Gweithio gyda’r Prif Gogydd, Uwch Dîm Arwain yr Elusen, y Tîm Arlwyo a Thîm 

Cymorth y Ganolfan i ganfod cyfleoedd newydd ar gyfer y Gegin yr Hyb a’r Siop 

Goffi.  

Gweithio gyda’r Prif Gogydd i sicrhau fod y cyllidebau arlwyo yn cael eu dyrannu’n 

briodol a bod rheolaeth gyllidebol effeithiol yn cael ei chynnal. 

 
Datblygu a meithrin cydberthnasau â chyflenwyr cyfredol a rhai newydd i sicrhau bod 
yr holl fwyd a’r holl luniaeth a gynhyrchir o'r safon uchaf ac ar yr un pryd ystyried y 
gyllideb weithredol.  
 
Sicrhau bod yr holl incwm o ran gwerthiant a rheolaeth ariannol yn cael eu monitro'n 
rheolaidd yn unol â pholisïau a gweithdrefnau'r sefydliad.  
 
   
Disgwylir i'r holl staff/gwirfoddolwyr sy'n gweithio i Age Connects Morgannwg 

ymateb yn briodol i unrhyw bryderon sydd ganddynt ynghylch 
camdriniaeth/triniaeth amhriodol o oedolion bregus. 

Bydd hyn fel arfer yn golygu rhybuddio eu rheolwr llinell.  Mae amddiffyn 
oedolion agored i niwed yn gyfrifoldeb craidd bob amser. 

 
  
  

 
Diffiniad bras yw’r uchod o gyfrifoldebau’r swydd.  Nid yw'n ystyried pob 
agwedd ar y swydd y gallai fod yn ofynnol i ddeiliad y swydd ei chyflawni.  Mae 
hyblygrwydd yn hanfodol gan y bydd oriau gwaith deiliad y swydd yn cael eu 
pennu gan ofynion y busnes.  
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MANYLEB PERSON 

  
  

TEITL Y SWYDD: Dirprwy Gogydd 

 

Meini Prawf Dethol     

  Hanfodol Manteisiol 

Addysg/Hyfforddiant  
(Math/Lefel)  
 
  
  
  
  

Lefel 2 Hylendid Bwyd 
 
City & Guilds neu NVQ Lefel 3 
(neu gyfwerth ym maes 
Lletygarwch ac Arlwyo) 
  

 

Profiad  
(Blynyddoedd, maes)  
  
  

3 blynedd o brofiad o weithio 
mewn awyrgylch Cegin.  
 
Rheoli cyllidebau 
 
Rheoli tîm o staff/gwirfoddolwyr 

Profiad o weithio mewn 
caffi cymunedol.  

Sgiliau/Galluoedd  
  
  
  
  
  
  
  

Cyfarwydd â defnyddio cyfrifiadur 
 
Gallu cynhyrchu adroddiadau 
ariannol.  
 
Gallu cynhyrchu ystod eang o 
fwydlenni sy’n darparu ar gyfer 
gofynion dietegol a diwylliannol. 
 
Gallu datrys cwynion/adborth 
cwsmeriaid 
 
Sgiliau rhifedd a llythrennedd 
ardderchog  
 
Er mwyn cyflwyno gwybodaeth 
gywir yn llwyddiannus  
 
Gallu gweithio’n annibynnol a 
chyflawni gwaith mewn amser.  
 
Gallu gweithio heb oruchwyliaeth a 
rheoli ei amser ei hun yn effeithiol.  
 
Deall a chynnal cyfrinachedd bob 
amser.  

  

  

Nodweddion 
Personol 

 

• Onestrwydd 

• Ymrwymiad i'w 

ddatblygiad/datblygiad 
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personol a phroffesiynol 

ei hun a datblygiad y rhai 

sy’n atebol yn 

uniongyrchol iddo/iddi  

• Cydwybodol  

• Hyderus a phendant   

• Canolbwyntio ar ganfod 

atebion. 

• Arloesol 

• Llawn cymhelliant 

• Rhagweithiol 

• Gweithio’n ddigymell 

• Ymdopi’n dda dan 

bwysau  
 

Gwerthoedd Arddangos gwerthoedd sefydliadol 

a rennir: 

• Rydym ni’n Gwrando 

• Rydym ni’n Dysgu 

• Rydym ni’n Gofalu 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


