
    

YMDDIRIEDOLAETH CWRT INSOLE  
 

PROFFIL SWYDD 
COGYDD IS A CHYNORTHWYYDD CEGIN 
O LEIAF 24 AWR YR WYTHNOS 
£8.91 yr awr 
 

Awst 2021 
 

 
CRYNODEB 
 
Teitl y Swydd: Cogydd Is a Chynorthwyydd Cegin 
Atebol i: Rheolwr Bwyd a Diod, Prif Gogydd 
Lleoliad:  Cwrt Insole, Llandaf, Caerdydd  
Cyflog: £8.91 yr awr 
Contract:  Parhaol – o leiaf 24 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 

Rydym yn chwilio am Gogydd i ymuno â’n tîm a pharatoi prydau bwyd blasus i’n 
cwsmeriaid. Os ydych chi’n frwd am hunan-ddatblygu ac am fachu ar gyfleon i 
wella’ch sgiliau a’ch gwybodaeth lle bynnag y bo’n bosibl, gallech adeiladu gyrfa 
hir a gwerth chweil gyda ni. Os ydych yn rhywun sy’n ffynnu mewn awyrgylch 
prysur, yn gallu delio â phwysau cegin lwyddiannus, ac yn meddu ar stamina, 
creadigrwydd a manylder, yna gallai swydd cogydd yn y Cwt Potiau fod y swydd 
berffaith i chi. Gall y swydd hon gynnig llawer o wahanol heriau a chyfleon 
addysgiadol i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth arbenigol tra’n datblygu eich crefft 
gyda chreadigrwydd a steil. 

Mae’n bwysig dros ben sicrhau’r cydbwysedd iawn rhwng eich gwaith a’ch ffordd 
o fyw; gyda’r swydd hon fe welwch yn aml bod eich shifftiau’n cynnwys dyddiau, 

nosweithiau a phenwythnosau, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ystyried eich 

ymrwymiadau cartref a theuluol er mwyn ichi allu cynnal cydbwysedd iach rhwng 



eich gwaith a’ch bywyd. Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus ddilyn rhaglen 
waith hyblyg i ateb galwadau’r swydd. 

Bydd y swydd yn amodol ar gyfnod prawf 3 mis.   
 
CYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL 

Bydd ein Cogydd Is yn atebol i’r Prif Gogydd. Mae’r swydd yn cynnwys amryw o 
gyfrifoldebau gwahanol gan gynnwys: 

• Paratoi, coginio a chyflwyno bwyd o ansawdd uchel  
• Cynorthwyo’r Prif Gogydd i greu eitemau’r fwydlen, ryseitiau a datblygu 

seigiau 
• Paratoi cig a physgod 
• Paratoi ar gais 
• Gofalu am eich adran eich hun 
• Helpu gyda rheoli iechyd a diogelwch  
• Helpu gyda rheoli arferion hylendid bwyd 
• Monitro dognau a rheoli gwastraff 
• Goruchwylio gwaith cynnal safonau diogelwch bwyd a’r gegin 

 
 
PROFFIL Y PERSON  
 
Os ydych chi’n ddibynadwy, yn gallu meddwl ar eich traed, yn greadigol ac yn 
frwd dros berffeithio’ch sgiliau coginio, yna mae’n bosib y bydd swydd y Cogydd 
Is yn gweddu i’r dim i chi. Rhaid gallu gweithio ar eich liwt eich hun a bod yn 
rhagweithiol wrth ddelio â gofynion a thasgau o ddydd i ddydd. Byddwch yn 
atebol yn uniongyrchol i’r Prif Gogydd a chewch gefnogaeth y Rheolwr Bwyd a 
Diod a staff eraill.  
 
Dylai ymgeiswyr allu dangos y canlynol: 
 
Hanfodol  

Er mwyn ennill ein swydd cogydd is bydd angen: 

• Dyfarniadau Diogelwch Bwyd Lefel 1 a 2  
• O leiaf 2-3 blynedd o brofiad perthnasol 
• Ymwybyddiaeth o dechnegau trin â llaw 
• Ymwybyddiaeth o’r Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd 

(COSHH) a diogelwch cemegol 
• Profiad gydag offer cegin 
• Profiad gydag offer peryglus fel cyllyll 
• Gallu i weithio mewn amgylchedd a all fod dan bwysau ar adegau 
• Sgiliau cyfathrebu da (lefel ddealladwy o Saesneg llafar ac ysgrifenedig)  
• Da am drafod rhifau 
• Sgiliau cynllunio a threfnu rhagorol  
• Lefel uchel o sylw i fanylion 
• Sgiliau cydweithio mewn tîm  
• Gallu gweithio heb oruchwyliaeth agos 
• Gallu cynhyrchu bwyd o ansawdd da ym mhob adran  
• Brwdfrydedd i ddatblygu’ch sgiliau a’ch gwybodaeth chi’ch hun ac eraill 

o’ch cwmpas 
• Gallu ymaddasu i newid a bod yn barod i groesawu syniadau a phrosesau 

newydd 
• Ymagwedd positif ac agos-atoch 

 



    

Dymunol a defnyddiol, ond heb fod yn angenrheidiol: 

• Dyfarniad Lefel 2 Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle 
• Dyfarniad Lefel 3 Diogelwch Bwyd 
• Profiad blaenorol gyda digwyddiadau corfforaethol 
• Gallu siarad Cymraeg 
• Profiad arlwyo i ddigwyddiadau 
• Nodweddion chwaraewr tîm  
• Profiad o sefydliadau treftadaeth neu ddiwylliannol 

 
TELERAU AC AMODAU 
 
Tymor y Contract:   Contract parhaol (amodol ar gyfnod prawf 3 mis) 
Cyflog:   £8.91 yr awr 
Oriau Gwaith: O leiaf 24 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 Awst neu Dydd 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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