
 

 
 
 
Caffi Bar Chapter  
 
Rôl:    Cogydd 
 
Adran:   Masnachu Chapter 
 
Cyflog:  £22,000  
 
Contract (oriau):  Rydyn ni’n derbyn ceisiadau am oriau llawn amser neu ran amser. 

Rydyn ni’n cynnig ymagwedd hyblyg tuag at amgylchedd gweithio 
hyblyg. Mae sifftiau cynnar, sifftiau gyda’r nos ac ar benwythnosau 
yn rhan o’r swydd. 

  
Lleoliad gwaith: Cegin Chapter 
 
Yn adrodd i:   Prif Gogyddion 
 
Yn gyfrifol am:  Ddim yn berthnasol 
 
 
Ynglŷn â Chapter 
 
Canolfan gelfyddydau yn Nhreganna, Caerdydd, yw Chapter.  Mae’n Ganolfan o ragoriaeth 
ar gyfer y celfyddydau, sy’n cynnwys gofodau stiwdio a llogi, theatrau a sinemâu, oriel a 
chaffi bar, a dros 50 o ofodau ar gyfer cwmnïau creadigol.  

Bob blwyddyn, rydyn ni’n cyflwyno dros 2000 o ddigwyddiadau a rhaglenni sy’n denu dros 
750,000 o ymwelwyr i’r ganolfan. Mae ein cefnogaeth i artistiaid a chrewyr mor gryf â’n 
hymrwymiad i ddangos y celf, y perfformiadau a’r ffilmiau arloesol gorau o Gymru a’r byd i 
gynulleidfa eang. 

Fe’n sefydlwyd yn 1971, ac mae Chapter yn Elusen ac yn Gwmni Cofrestredig. Mae 
Chapter (Cardiff) Ltd yn cynrychioli’r Elusen, tra bod Chapter (Trading) Ltd yn is-gwmni 
sy’n eiddo’n llwyr i elusen Chapter, a thrwy’r is-gwmni rydyn ni’n rhedeg y caffi/bar. 

Mae grŵp Chapter yn fenter nid-er-elw ac mae wedi’i ariannu gan gyfuniad o incwm a 
ddaw drwy werthu tocynnau, y caffi/bar, llogi a rhentu, ochr yn ochr â chyllid gan 
sefydliadau fel Cyngor y Celfyddydau, Sefydliad Ffilm Prydain a Llywodraeth Cymru. 

Mae caffi bar Chapter yn cyfrannu at fywyd cymdeithasol y ganolfan, sy’n gartref i theatr, 
oriel, dwy sgrin sinema, cyfleusterau cyfarfod, swyddfeydd, a gofodau i denantiaid. Mae’r 
ganolfan ar agor saith diwrnod yr wythnos, ac mae gweithgareddau o 8.30yb tan 11yh. 



Mae cegin Chapter yn gweithredu o 9yb tan 8.30yh, ac mae’n cynnig bwydlen amrywiol 
gyda brecwast, cinio a swper, ac mae’n darparu bwydlenni lletygarwch ar gyfer 
cyfarfodydd a chynadleddau. 

Mae Chapter yn cyflogi tua 80 o bobl, gyda throsiant o oddeutu £3.5 miliwn y flwyddyn. 

Rydyn ni’n canolbwyntio ar ein gweithwyr, drwy ein buddion, ein polisïau a’n harferion. 

 
Diben y Swydd 
 
Bod yn rhan o dîm o gogyddion yng nghegin Chapter, sy’n ymroddedig i ddarparu bwydlen 
gost-effeithiol o ansawdd uchel ar gyfer y caffi bar a’r gwasanaeth lletygarwch. Fel rhan 
o’r tîm, byddwch yn ymdrechu’n barhaus am ragoriaeth, yn cynnal amgylchedd glân a 
diogel, yn helpu i gyrraedd lefelau elw targed, yn rheoli gwastraff ac yn helpu i gynnal y 
safonau uchaf o hylendid cegin. 
 
 
Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau 
 

• Paratoi a choginio’r fwydlen yn Chapter, sy’n cael ei choginio’n ffres ar y safle. 
• Bod ag ymagwedd ragweithiol tuag at gynnal safonau uchel o wasanaeth mewn 

cegin brysur. 
• Cefnogi, dysgu a chyflwyno bwydlenni, cynnig syniadau ar gyfer y bwrdd prydau 

arbennig, y tu allan i’r fwydlen ddyddiol. 
• Gweithio i baratoi bwyd ar gyfer ystod o anghenion deietegol. 
• Gweithio mewn amgylchedd glân a thaclus gan gadw at arferion diogelwch bwyd 

da.  
 

 
 
MANYLEB YR UNIGOLYN 
 
HANFODOL 

• Dealltwriaeth o reoliadau hylendid bwyd ac iechyd a diogelwch, gyda 
chymhwyster hylendid cyfredol. 

• Profiad mewn cegin brysur. 
• Dealltwriaeth dda o fwyd a sgiliau paratoi bwyd. 
• Dealltwriaeth o ystod o anghenion deietegol; figan, llysieuol, alergenau bwyd ac 

ati, a’r gofynion gweithio i reoli croeshalogi. 
• Y gallu i weithio mewn amgylchedd lle mae pwysau ar adegau. 

 
DYMUNOL 

• Yn gymwys i NVQ Lefel 2 neu gyfwerth. 
• Gallu cyfathrebu yn Gymraeg 

 
 
YNGLŶN Â’R BUDDION 
 



Mae Chapter yn gyflogwr hyblyg a chyfeillgar, ac yn cynnig oriau gweithio hyblyg a 
gweithio hybrid. Dydyn ni ddim yn gweithredu system sifftiau hollt yn y gegin, a chewch 
eich talu am yr holl oriau rydyn ni’n gofyn i chi eu gweithio. Mae’r Manteision i Staff yn 
cynnwys: 

• 5.6 wythnos o wyliau y flwyddyn (mae gwyliau banc wedi’u cynnwys yn y cyfrifiad, 
ond os byddwch yn gweithio ar ŵyl y banc, cewch ddiwrnod arall o’r gwaith) pro 
rata ar gyfer y swyddi rhan amser. 

• Mae Chapter yn gweithredu cynllun pensiwn cyfrannol, a byddwch yn cael eich 
ymrestru iddo’n awtomatig (yn dibynnu ar amodau’r cynllun). Mae’r cynllun yn eich 
galluogi i gynilo ar gyfer eich ymddeoliad gan ddefnyddio eich arian eich hunan, 
ynghyd â rhyddhad treth a chyfraniadau gan y cwmni. 

• Darperir gwisg  
• 20% oddi ar fwyd a diod yn y caffi bar 
• Rhennir yr holl dipiau a dderbynnir ar sail pro rata 
• Cyflog Mamolaeth a Mabwysiadu uwch ar ôl blwyddyn o wasanaeth. 
• Cynllun Cymraeg Gwaith 
• Mae gennych hawl i gael dau docyn sinema am ddim y mis.   
• Mynediad at Raglen Cynorthwyo Gweithwyr 
• Te/coffi a phryd o fwyd am ddim pan fyddwch yn gweithio 
• Cefnogaeth ar gyfer datblygiad parhaus 
• Gofal Llygaid ar gyfer Cyfarpar Sgrin Arddangos 
• Rheseli beiciau diogel 
• Parcio i staff 
• Digwyddiadau cymdeithasol i staff 

 


