
 
 

 
 
 

Yn atebol i’r Prif Weithredwr 
 
Oriau Gwaith:  40 awr [yn cynnwys gyda’r nos a rhai penwythnosau. Llun i Dydd Sul yn ôl y Rota] 

Cyflog:   oddeutu £30,000  
Dyddiad Cau:  16.08.19 [12:00 – hanner dydd]  
 

 

Pwrpas y Swydd: 
 

Mae nifer ymwelwyr i Galeri Caernarfon wedi cynyddu’n sylweddol yn ystod y flwyddyn 
diwethaf ac mae’r Cwmni yn chwilio rwan am berson brwdfrydig, trefnus ag egniol er mwyn 
sicrhau gwelliant sylweddol a pharhaus i’r profiad rydym yn ei gynnig wrth ymweld a 
Galeri.        
 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus angen sicrhau cyd-rediad esmwyth ag effeithiol rhwng 
gweithrediadau Galeri a’r staff sydd yn gofalu a chyfathrebu hefo’n cwsmeriaid er mwyn 
cynnig profiad rhagorol i’n cwsmeriaid.   
 

Mae ein gwasanaethau cyswllt cwsmer yn cynnwys staff sydd yn gweithio yn y dderbynfa; 
staff arlwyo gan gynnwys staff cegin; staff blaen ty i’r theatr/ sinemau a hefyd 
gwirfoddolwyr Galeri.   
 

Mae hon yn swydd newydd sydd yn gosod y cyfrifoldeb am ein gwasanaethau cyswllt 
cwsmer i gyd o dan un arweinydd ac felly yn swydd sydd yn galw am berson sydd hefo’r 
sgiliau i allu arwain, ysbrydoli, trefnu gweithrediadau a rheoli staff cyswllt cwsmer er mwyn 
darparu gwasanaeth o’r safon uchaf.   
 
Dyletswyddau  
 

• Sefydlu systemau a safonnau clir i staff Galeri sydd yn rhoi gwasanaeth i’r cyhoedd ac i roi 
arweiniad cryf sydd am sicrhau glyniant i’r safonnau. 
 

• Trefnu a mynychu cyfarfodydd gweithrediadau wythnosol a sicrhau dilyniant gweithredol iddynt. 
 

• I drefnu bod amserlennau gwaith a rotas staff yn gydnaws a darparu gwasanaeth llawn i’r cyhoedd 
ar bob achlysur gan hefyd sicrhau nad oes gor-staffio yn digwydd ar adegau tawelach.  
 

• Yn ol yr angen, bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus oruchwylio’r Tîm Blaen Tŷ, holl staff arlwyo a 
derbynfa a sicrhau bod holl ddyletswyddau’r staff gofal cwsmer yn cael eu cwblhau mewn modd 
effeithiol a phroffesiynol ar bob achlysur.  

 

• Arwain a chydlynu gweithrediadau’r Dderbynfa / Swyddfa Docynnau / Bar a Caffi Galeri 
 

• Adnabod a rhagweld anghenion hyfforddi staff gofal cwsmer a sicrhau bod cynllun hyfforddiant 
strwythredig yn gyfredol ac yn berthnasol 

 

SWYDD DDISGRIFIAD: 
 

CYFARWYDDWR 
GWEITHREDIADAU A 
GWASANAETHAU CWSMER 
(director of operations and customer services) 



 

• Mae hon yn swydd rheolaethol ac mi fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn aelod o Dîm Rheoli Galeri 
ac yn atebol i’r Prif Weithredwr.   
 

• Cynnal cyfarfodydd staff yn reolaidd a chyfathrebu disgwyliadau,gwerthoedd,polisiau a safonnau’r 
Cwmni yn glir i staff.    

 

• Gwneud adroddiadau adrannol i Fwrdd Cyfarwyddwyr Galeri 
 

• Bod yn lysgennad ar gyfer Galeri ag arwain trwy esiampl 

 
Dyletswyddau Eraill: 
 

Rhoi gwasanaeth proffesiynol, cwrtais a chyfeillgar i gwsmeriaid a staff Galeri ar bob achlysur a hyrwyddo 
amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y cwsmer 
 

I fod yn hollol ymwybodol a rhagweithiol i farchnata cynhyrchiadau, gwasanaethau a chyfleusterau’r Theatr 
gan edrych i greu cyfleoedd gwerthu lle bynnag sy’n bosibl 
 

I fod yn flaenweithgar ar ran Galeri mewn gofal cwsmer, iechyd a diogelwch a sicrhau bod gofynnion ein 
cwsmeriaid a thenantiaid yn cael eu delio â nhw mewn dull cwrtais, effeithlon a chynorthwyol 
 

Rheolaeth Cyffredinol o’r Tîm Blaen Tŷ- arwain drwy esiampl a sicrhau bod y tim yn cael ei ysgogi  
 

Bod yn ran o’r broses i recrwtio staff newydd 
 

Hyfforddi / Ail hyfforddi pob aelod o staff sy’n wynebu’r cwsmer 
 

Arwain y broses o baratoi rotas gwaith wythnosol yn brydlon fel y gellir sicrhau gwasanaeth o’r safon orau 
ac yn unol â gofynion cyllidebol 
 

Rhagweld problemau staffio cyn iddynt greu problem i’r Cwmni.  
 

Gweithio’n agos efo’r Cyfarwyddwr Artistig i sicrhau cydlynnu effeithiol rhwng  rhaglen Artistig Galeri a’n 
gwasanaeth i’r cyhoedd.    
 

Gweithio’n agos gyda’r adrannau Adnoddau, Rhaglennu a Marchnata, Cyllid a Chynhadledda a 
chyfathrebu’n gyson ar draws yr adrannau 
 

Cysylltu efo’r Gofalwr ar ddyletswydd i sicrhau eu bod yn gweithredu’r dyletswyddau yn unol â gofynnion y 
shifft  
 

Datrys unrhyw broblemau neu delio efo ynrhyw gwynion yn sydyn, effeithiol a chwrtais 
 

Cynnal cyfarfodydd briffio cyson  
 

Sicrhau bod y Tîm i gyd yn cydymffurfio gyda gofynion gwisg unffurf ar bob achlysur  
 

Sicrhau bod system archebu stoc y Caffi a’r Bar yn effeithiol a delio efo chyflenwyr 
 

Monitro stoc, sicrhau diogelwch stoc, sicrhau bod stoc yn cael ei gylchdroi, y gwastraff yn cael ei reoli a bod 
trefn cyfrif stoc effeithiol yn cael ei wneud 
 

Sicrhau’r perfformiad ariannol gorau posib o fewn cyllideb penodedig 
 

Cyfrannu tuag at y broses o chwilio am gyfleoedd busnes o ran digwyddiadau a chynadleddau 
 

Cwblhau adroddiadau ariannol wythnosol ac ar ofyn yr Adran Gyllid- defnyddio data cyllidol 
 

Sicrhau bod cyfrif am holl arian y Caffi a’r Bar a bod yr arian yn cael ei fancio yn unol â rheoliadau ariannol 
y Cwmni 
 

Sicrhau rheoli amgylchedd glan a diogel i gwsmeriaid a staff y Bar a’r Caffi pob amser trwy lynu wrth 
gyfreithiau trwyddedu, polisiau Iechyd a Diolgelwch, Glendid Bwyd a Rheoliadau Deddfwriaeth 



Gweithredu gwyliadwriaeth cyffredinol a rheolaidd o’r Dderbynfa,Caffi ac ardal y Bar 
 

Uwch werthu cyfleusterau ychwanegol ynghlwm âc ymweliad cwsmeriaid 
 

Cynnal a chadw system ffeilio cynhwysfawr a threfnus gyda chofnodion pryniant ayyb 
 

Cydymffurfio gyda safonnau, telerau ac amodau a osodir yn Llawlyfr Staff y Cwmni 
 

Ymgymryd â dyletswyddau Rheolwr Blaen Tŷ neu unrhyw ddyletswydd perthnasol arall fel bo’r angen 
 

Ymgymryd âg unrhwy ddyletswyddau rhesymol eraill fel bo’r angen ag sydd yn addas 
 

MANYLDEB PERSON/SGILIAU / ANGHENION HANFODOL: 

Yn y swydd hon bydd angen sgiliau a phrofiad o reoli tim, sgiliau cyfathrebu rhagorol, sgiliau rhwydweithio 
a threfnu a’r gallu i reoli a chyfarwyddo amrywiaeth eang o ddyletswyddau a digwyddiadau. 
 

Rydym yn chwilio am berson egniol, brwdfrydig, aeddfed, trefnus ag ymroddgar sydd a dymuniad cryf i 
gynnig gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid Galeri.  
 

Byddwch â gwir ddiddordeb mewn gwasanaethu cwsmeriaid ac yn gallu gweld a chanfod cyfleoedd i 
ddarparu gwasanaeth rhagorol ar bob achlysur. 
 

Byddwch yn ymwybodol o’r angen i wneud y gorau o gyfleoedd i gynhyrchu busnes ychwanegol i’r Cwmni.  
 

Oherwydd natur y busnes bydd angen hyblygrwydd i weithio gyda’r nosau, penwythnosau a gwyliau banc 
Sgiliau a phrofiad masnachol cadarn 
 

Sgiliau rheoli staff a chyfarwyddo amrywiaeth eang o ddigwyddiadau, gwneud penderfyniadau, hyfforddi ac 
ysgogi tim 
 

Sgiliau cyfathrebu uchel a’r gallu i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig yn effeithiol yn y Gymraeg a’r 
Saesneg 
 

Y gallu i reoli arian a chyllidebau yn effeithiol 
 

Sgiliau trefnu gwaith a gweithio dan bwysau o fewn terfynau amser 
 

Sgiliau techngoleg gwybodaeth a’r gallu i ddefnyddio amrywiaeth eang o raglenni 
 

Gallu gweithio’n annibynnol ac yn rhan o dĩm 
 

Dangos gallu i groesawu newid ac i adeiladu gwaith tim effeithiol 
 

Bydd profiad o weithio yn y maes arlwyo yn fanteisiol 
 

Mae’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol a chlir yn Gymraeg yn hanfodol i’r swydd hon 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Am sgwrs bellach ynglyn â’r swydd, cysylltwch â: 
 

Mr Gwyn Roberts  01286 685 201 gwyn.roberts@galericaernarfon.com 
[Prif Weithredwr]  
 
 

 

 

          

galericaernarfon.com 
 

 


