
    

YMDDIRIEDOLAETH CWRT INSOLE  
 

PROFFIL SWYDD 
CYNORTHWYYDD BWYD A DIOD 
O LEIAF 30 AWR YR WYTHNOS 
£8.91 yr awr 
 

Awst 2021 
 

 
CRYNODEB 
 
Teitl y Swydd: Cynorthwyydd Bwyd a Diod 
Atebol i: Rheolwr Bwyd a Diod 
Lleoliad:  Cwrt Insole, Llandaf, Caerdydd  
Cyflog: £8.91 yr awr 
Contract:  Parhaol – o leiaf 30 awr yr wythnos 

 
CYFLWYNIAD 
 
Plasty Fictorianaidd rhestredig Gradd II* gwych gydag adeiladau allanol yw Cwrt 
Insole, sy’n sefyll o fewn gardd gofrestredig Gradd II* yn Llandaf, Caerdydd. 
Cafodd ei adfer i’w hen ogoniant fel rhan o brosiect adnewyddu mawr a 
ariannwyd gan Gronfeydd Treftadaeth a Chymunedol y Loteri Cenedlaethol, 
Cyngor Caerdydd, Cadw a noddwyr eraill. Trosglwyddwyd perchnogaeth Cwrt 
Insole oddi wrth Gyngor Caerdydd i Ymddiriedolaeth Cwrt Insole fel rhan o’r 
cynllun trosglwyddo asedau cymunedol mwyaf yng Nghymru. 
 
Yn Iard y Stablau ceir cyfleusterau cymunedol sy’n cynnwys ystafelloedd i’w llogi 
a mannau gweithgareddau, Siop Roddion a Chaffi’r Cwt Potiau. Ers ei adnewyddu, 
mae Cwrt Insole yn atyniad i ymwelwyr ac yn ganolfan i’r gymuned. Mae’r Plasty’n 
cynnwys mannau dehongli ac arddangos pwrpasol, sy’n adrodd hanes goroesiad y 
tŷ a rôl y teulu Insole yn y De diwydiannol. Mae yma hefyd ystafelloedd crand y 

gellir eu llogi ar gyfer cyfarfodydd, digwyddiadau a gwleddoedd priodas. 
 
Mae’r safle’n croesawu dros 10,000 o ymwelwyr y mis yn gyson, ac yn dod yn 
rhan boblogaidd iawn o dirwedd ddiwylliannol Caerdydd.  
 
Mae Ymddiriedolaeth Cwrt Insole yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr o 
amrywiaeth eang o gefndiroedd, profiad ac amgylchiadau. 
 
Mae caffi a bar y Cwt Potiau yn ffynhonnell incwm bwysig i gefnogi gwaith yr 
elusen. 
 
Y SWYDD 

 
Sicrhau bod gwasanaeth bwyd a diod effeithiol a chwrtais yn cael ei gynnig i 
gwsmeriaid y Cwt Potiau, a sicrhau bod y caffi a’r gwasanaeth croeso yn rhedeg 
yn esmwyth o ddydd i ddydd. Mae ein Cynorthwywyr Bwyd a Diod hefyd yn 
gyfrifol am redeg ein bar, sydd ar gael i’w logi ar gyfer priodasau a digwyddiadau 
eraill. Mae gwybodaeth am reoliadau hylendid bwyd, iechyd a diogelwch, a 
phrofiad o weithio mewn bar yn hanfodol i wneud y gwaith hwn, ond gellir 
darparu hyfforddiant ychwanegol. 
 
Bydd angen hefyd i’r ymgeisydd llwyddiannus helpu Cwrt Insole i barhau i ymateb 
i ofynion iechyd a diogelwch COVID-19.  
 
Bydd y swydd yn amodol ar gyfnod prawf 3 mis.   

 
CYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL 
 



 

• Bod yn gyfrifol bob amser, tra ar ddyletswydd, am arferion da o ran Iechyd 
a Diogelwch a diogelwch bwyd, gan gynnal amgylchedd gweithio diogel, 
glân a chywir 

• Ymdrin ag unrhyw gwynion, awgrymiadau ac ymatebion gan gwsmeriaid, a 
throsglwyddo sylwadau a chyfraniadau’r staff a  chwsmeriaid ymlaen i’r 
rheolwyr 

• Bod yn wybodus am gynnwys bwydlen pob dydd er mwyn ateb 
ymholiadau cwsmeriaid 

• Bod yn wybodus am gyfraith trwyddedu a chyfrifoldebau deiliaid trwydded 
ynglŷn â gweini alcohol 

• Bod yn gyfrifol am weithio’r tiliau yn gywir, gan gynnwys awdurdodi ad-
daliadau, cynnal arian ‘fflôt’ yn y til a chysoni arian parod 

• Sicrhau bod mannau gweini’n cael eu cadw’n lân  

• Sicrhau bod hysbysiadau, bwydlenni a deunyddiau hyrwyddo yn rhai 
cyfredol a’u bod wedi’u harddangos yn iawn 

• Sicrhau bod ein gwasanaeth croesawu yn barod ac yn brydlon, gan barhau 
gyda gofal cwsmeriaid i sicrhau bod gwydrau’n cael eu llenwi ac unrhyw 
ofynion eraill yn cael eu hateb 

• Cymryd rhan mewn unrhyw sesiynau hyfforddi sy’n ofynnol gan y sefydliad 

• Gweithio’n effeithiol fel rhan o dîm croeso 
 
PROFFIL Y PERSON  
 
Dyma swydd a fyddai’n gweddu i rywun â sgiliau rhyngbersonol a gwasanaeth 
cwsmeriaid rhagorol, sy’n ffynnu ar drefn a sylw i fanylion. Rhaid gallu gweithio ar 
eich liwt eich hun a bod yn rhagweithiol wrth ddelio â gofynion a thasgau o ddydd 
i ddydd. Cewch gefnogaeth y Rheolwr Bwyd a Diod a staff eraill.  
 
Dylai ymgeiswyr allu dangos y canlynol: 
 
Hanfodol  
 

• Profiad mewn rôl sy’n wynebu cwsmeriaid (o leiaf 2 flynedd) 

• Profiad barista  

• Gallu i weithio mewn amgylchedd a all fod dan bwysau ar adegau 

• Ymddwyn yn gyfeillgar, cyfathrebu’n dda a sicrhau safonau uchel o 
wasanaeth i gwsmeriaid 

• Personoliaeth allblyg, gyfeillgar 

• Sgiliau cyfathrebu rhagorol  

• Diwyg trwsiadus  

• Da am drafod rhifau 

• Profiad blaenorol mewn bar (o leiaf 2 flynedd) 

• Sylw i fanylion  

• Sgiliau cynllunio a threfnu rhagorol  

• Sgiliau cydweithio mewn tîm  
 
Dymunol  
 

• Achrediad y Diwydiant Bwyd a Diod 

• Tystysgrif Iechyd a Diogelwch  

• Profiad o gynnal digwyddiadau 

• Profiad o sefydliadau treftadaeth neu ddiwylliannol 

• Byddai gallu siarad Cymraeg yn fantais 

 
TELERAU AC AMODAU 
 
Tymor y Contract:   Contract parhaol (amodol ar gyfnod prawf 3 mis) 



    

Cyflog:   £8.91 yr awr 
Oriau Gwaith: O leiaf 30 awr yr wythnos (i’w gweithio dros 3-5 diwrnod 

rheolaidd) 
Hawl Gwyliau: Gwyliau’n cronni ar sail 10.77% o’r oriau a weithiwyd 
Pensiwn:   Yn unol â rheolau’r llywodraeth  
Contract:  Cyflwynir contract cyflogaeth pan gychwynnwch yn y swydd, 

a all gael ei ategu â thelerau (heb fod dan y contract) yn 
Llawlyfr Staff Ymddiriedolaeth Cwrt Insole wrth i bolisïau staff 
gael eu sefydlu. 

 
SUT I WNEUD CAIS 
 
I wneud cais am y swydd hon, anfonwch CV a llythyr eglurhaol drwy ebost i 
enquiry@insolecourt.org  
 
Ymdrinnir yn gwbl gyfrinachol â manylion pob canolwr ac ni chysylltir ag unrhyw 
ganolwr am eirda heb gael caniatâd yn gyntaf. 
 
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Sul, 22 Awst 2021  
Dyddiad cyfweliad: Dydd Mercher 25 neu ddydd Iau 26 Awst 2021 
 
Seilir y penderfyniad ynghylch gwahodd i gyfweliad ar yr wybodaeth a ddarperir.  
 
Caiff rhestr fer ei llunio a chysylltir â’r ymgeiswyr hynny drwy ebost.  Cynhelir 
cyfweliadau’r ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yng Nghwrt Insole yn amodol ar y 
cyfyngiadau COVID cyfredol.  Efallai y cynigir taith o amgylch Cwrt Insole cyn y 
cyfweliad.   
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