
YNGLŶN Â CHAPTER

Canolfan ragorol ar gyfer y celfyddydau cyfoes a diwylliant yn Nhreganna yw Chapter.

Rydyn ni’n hyb ar gyfer cynhyrchu a chyflwyno gwaith o ansawdd byd-eang sy’n hygyrch i bawb. Mae’r safle’n 
cynnwys theatrau, sinemâu, oriel, gofodau ymarfer a llogi, caffi bar sydd wedi ennill gwobrau, a dros hanner cant o 
ofodau stiwdio i artistiaid a chwmnïau creadigol. 

Bob blwyddyn, rydyn ni’n cyflwyno dros 2000 o ddigwyddiadau a rhaglenni sy’n denu dros 750,000 o ymwelwyr i’r 
ganolfan. Rydyn ni’n ymroddedig i ddangos y gweithiau celf, y perfformiadau a’r ffilmiau gorau o Gymru, a’r byd, i’r 
gynulleidfa ehangaf bosib.

Fe’n sefydlwyd yn 1971, ac mae Chapter yn Elusen ac yn Gwmni Cofrestredig. Mae Chapter (Caerdydd) Cyf yn 
cynrychioli’r Elusen, tra bod Chapter (Masnachu) Cyf yn is-gwmni sy’n eiddo’n llwyr i Chapter Caerdydd, 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.

Rydyn ni’n cyflogi tua 80 o bobl, ac mae ganddon ni drosiant o oddeutu £3.5 miliwn y flwyddyn.

Rydyn ni’n canolbwyntio ar ein gweithwyr, drwy ein manteision i staff, ein polisïau a’n harferion.

CAFFI BAR 

Mae ein caffi bar yn y prif gyntedd, gyda lle i 200 eistedd yno. Mae bwyd ar werth bob dydd rhwng 9yb a 8.30yh, gyda 
bwydlen amrywiol o fwyd poeth, brechdanau a saladau ffres, te, coffi a chacennau. Gweinir alcohol o ganol dydd 
tan 11yh. 

Mae gwasanaeth lletygarwch ar gael ar gyfer digwyddiadau yn y ganolfan gelfyddydau, gan gynnig ystod lawn o 
luniaeth, o de a choffi i blatiau brechdanau a bwffe.

DISGRIFIAD SWYDD: CYNORTHWYYDD CAFFI BAR  



DYLETSWYDDAU  

ORIAU GWEITHIO 

Yn ôl gofyn eich goruchwyliwr, gweithio sifftiau cynnar a hwyr ac ar y penwythnosau. 

Caffi a bar

•  Cynnal lefel uchel o wasanaeth i gwsmeriaid i bob 
ymwelydd, gan fod yn groesawgar ac yn gyfeillgar. 

•  Bod yn gyfarwydd â’r fwydlen, y gwinoedd a’r cwrw 
gwadd bob dydd.

•  Gweithredu’r til yn cymryd archebion, gan weithio’n 
gywir ac yn effeithlon.

•  Cymryd archebion a pharatoi diodydd poeth ac oer a’u 
cludo at gwsmeriaid.

•  Cymryd archebion bwyd a’u cludo at gwsmeriaid, 
gan weithio gyda thîm y gegin i sicrhau gwasanaeth 
prydlon.

•  Cynnal yr ardal arddangos bwyd, ailstocio oergelloedd 
a chownteri gweini, sicrhau bod cyflenwad digonol o 
siwgr, pupur a halen, llaeth ac ati lle gall cwsmeriaid 
eu defnyddio, a sicrhau bod cyllyll a ffyrc yn lân ac 
wedi’u lapio ar gyfer gwasanaeth.

•  Glanhau a chlirio ardaloedd gwasanaeth yn y caffi, 
y tu ôl i’r cownter ac mewn ystafelloedd llogi lle mae 
lletygarwch wedi cael ei ddarparu.

•  Cynorthwyo â chynnal y seler a gweithdrefnau fel 
newid casgenni a nwy, lle bo angen.

•  Gweithredu yn unol â deddfau trwyddedu mewn 
perthynas â gweini alcohol.

Cyffredinol 

•  Pan fyddwch ar ddyletswydd, bod yn gyfrifol ar bob 
adeg am Iechyd a Diogelwch, gofynion trwyddedu, ac 
arfer diogelwch bwyd da.

•  Dilyn cod gwisg cytunedig, gan gynnwys eitemau 
dillad gwaith a ddarperir i chi. Cynnal glendid ac 
ymddangosiad taclus. 

•  Bod yn ymwybodol o anghenion deietegol a’r bwyd a’r 
diod rydyn ni’n ei gynnig i gefnogi’r rhain.

•  Ymrwymo i bolisi Cyfle Cyfartal Chapter a mynd ati i’w 
hyrwyddo.

•  Deall Cod Ymddygiad Chapter a gweithio’n unol ag e.

•  Cyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill sy’n berthnasol 
i’r swydd ac yn ôl y gofyn gan uwch staff.

•  Mynd i sesiynau hyfforddiant yn ôl gofynion Chapter.

•  Glynu at brotocol diogelwch COVID-19.



Mae Chapter yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal i bawb, o ran ei harferion cyflogi a’i rhaglen. Rydyn ni’n annog ceisiadau 
gan bobl o bob rhan o’r gymuned, waeth beth yw eu hil, lliw, rhywedd, anabledd, crefydd, statws priodasol, statws 
rhiant, cefndir economaidd-gymdeithasol neu gyfeiriadedd rhywiol. 

YNGLŶN Â’R BUDDION:

Rydyn ni’n gyflogwr hyblyg a chyfeillgar, ac yn cynnig oriau gweithio hyblyg a gweithio hybrid.

Mae’r manteision i staff yn cynnwys:

•  5.6 wythnos o wyliau y flwyddyn, gan gynnwys 
gwyliau banc, pro rata ar gyfer swyddi rhan amser.

•  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. 

•  20% oddi ar fwyd a diod yn y caffi/bar.

•  Tâl Mamolaeth a Mabwysiadu uwch ar ôl blwyddyn o 
wasanaeth (yn dibynnu ar amodau’r cynllun).

•  Cynllun Cymraeg Gwaith.

•  Dau docyn sinema am ddim y mis.  

•  Mynediad at Raglen Cynorthwyo Gweithwyr.

•  Cinio am ddim pan fyddwch yn gweithio yn yr adeilad.

•  Cefnogaeth ar gyfer datblygiad parhaus.

•  Gofal Llygaid ar gyfer Cyfarpar Sgrin Arddangos.

•  Rheseli beiciau diogel.

•  Parcio i staff.

•  Digwyddiadau cymdeithasol i staff.

MANYLEB YR UNIGOLYN Hanfodol Dymunol

Profiad o wasanaeth i gwsmeriaid ✔

Y gallu i weithio mewn amgylchedd a all fod yn brysur ar adegau ✔

Lefel dda o Lythrennedd a Rhifedd ✔

Dealltwriaeth o'r Gymraeg ✔

Personoliaeth gyfeillgar ac allblyg ✔

Chwaraewr tîm da ✔

Gallu gweithio oriau hyblyg ✔

Gallu gweithio oriau anghymdeithasol ✔


