
Goruchwylydd Sifft

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.

YN ADRODD I: 
Rheolwr y Caffi Bar

YN GYFRIFOL AM: 
Tîm Blaen y Tŷ

ADRAN: 
Masnachu Chapter

CYFLOG: £10.40 YR AWR

LLEOLIAD GWAITH: 
Blaen y Tŷ Chapter

YNGLŶN Â CHAPTER

Mae Chapter yn ganolfan ryngwladol ar gyfer y celfyddydau cyfoes a diwylliant. 

Mae artistiaid a chynulleidfaoedd wrth galon popeth rydyn ni’n ei wneud. Rydyn ni’n 
hyrwyddo gwaith cyfoes o ansawdd uchel sy’n anturus, yn bryfoclyd ac yn agored i risg, ac 
rydyn ni’n hyrwyddo gwaith artistiaid o Gymru neu sy’n byw yng Nghymru yn genedlaethol 
ac yn rhyngwladol. 

Ochr yn ochr â’n rhaglen gelfyddydau gyhoeddus yn ein horiel, ein theatrau a’n sinemâu, 
rydyn ni hefyd yn gartref creadigol i 52 o artistiaid a chwmnïau sydd wedi’u lleoli yn ein 
stiwdios, yn cynnig gofodau i ystod o ddosbarthiadau wythnosol a misol, ac yn gweithredu 
caffi bar prysur sy’n lle gwych i gwrdd a gweithio. Mae ein lle fel hyb cymunedol mor bwysig 
i ni â’n rhaglen o safon fyd-eang. 

Rydyn ni’n credu yng ngrym y celfyddydau i drawsnewid bywydau a hyrwyddo llesiant 
personol a chymdeithasol. Rydyn ni’n ymdrechu i sicrhau bod ein lleoliad a’n rhaglen yn 
hygyrch i bawb, ac rydyn ni’n croesawu tua 500,000 o bobl drwy ein drysau bob blwyddyn. 

Serch hynny, rydyn ni hefyd yn deall bod llawer o bobl yn wynebu rhwystrau rhag dod yma, 
a bod angen i ni weithio’n galetach gyda’n cymuned i sicrhau ein bod ni’n berthnasol, yn 
ddiddorol, ac yn groesawgar i fwy o bobl. Rydyn ni eisiau i bawb allu cyfrannu a chymryd 
rhan yng nghyfeiriad creadigol ein sefydliad. 

Rydyn ni’n sefydliad nid-er-elw ac wedi’n hariannu gan gyfuniad o incwm a ddaw o 
werthiannau tocynnau ac yn 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 buddion, ein polisïau a’n 
harferion, ac rydyn ni’n falch o fod yn Gyflogwr Cyflog Byw Gwirioneddol.



DIBEN Y SWYDD

Rheoli tîm y caffi bar yn ystod cyfnodau gwasanaeth, gan sicrhau 
gwasanaeth effeithlon a chwrtais a bod y caffi bar yn rhedeg yn 
esmwyth a bod yr holl dasgau’n cael eu cwblhau.

PRIF DDYLETSWYDDAU

• Goruchwylio gwaith cynorthwywyr y Cownter sy’n gweini bwyd a 
diod i gwsmeriaid y bar a’r caffi, gan sicrhau bod holl aelodau’r 
tîm yn gweithio’n effeithiol ac yn effeithlon. 

• Bod yn gyfeillgar, gan gyfathrebu’n dda a sicrhau safonau 
uchel o wasanaeth i gwsmeriaid yn unol â pholisi gofal 
cwsmeriaid Chapter. 

• Arwain a chefnogi’r gwaith o hyfforddi aelodau’r tîm yn y swydd 

• Ymdrin â chwynion, awgrymiadau ac adborth gan gwsmeriaid, 
ac adrodd yn ôl wrth y rheolwyr 

• Bod yn wybodus am y fwydlen bob dydd 

• Dealltwriaeth o gyfraith trwyddedu a chyfrifoldebau deiliaid 
trwydded mewn perthynas â gweini alcohol 

• Bod yn gyfrifol am weithredu a chywirdeb y tiliau, gan gynnwys 
awdurdodi ad-daliadau, cynnal fflôtiau til a chysoni arian parod 

• Rheoli gwasanaeth lletygarwch fel y caiff ei archebu

• Dirprwyo ar ran Rheolwr y Caffi Bar mewn perthynas â rheoli’r 
seler, a allai gynnwys newid casgenni a nwy, gwaith cynnal a 
chadw cyffredinol yn y seler, derbyn cyflenwadau stoc 

• Sicrhau bod glendid y mannau gweini, byrddau a chadeiriau yn 
y caffi bar yn cael ei gynnal, a rheoli rotâu glanhau 

• Sicrhau bod lefelau stoc yn cael eu cynnal, gan gynnwys y 
cypyrddau oer a’r ardal weini, a bod y cownter yn cynnwys 
digon o siwgr, halen, pupur, llaeth, cyllyll a ffyrc ac ati – a bod 
y stoc arddangos wedi’i gyflwyno’n ddeniadol 

• Sicrhau bod arwyddion, bwydlenni a deunyddiau hyrwyddo yn 
gyfredol ac wedi’u harddangos yn briodol 

• Dilyn cod gwisg y cytunwyd arno, gan gynnwys gwisg gwaith 
lle bo’n berthnasol. Cynnal glendid personol ac ymddangosiad 
taclus. 

• Dirprwyo ar gyfer Rheolwr y Caffi Bar pan nad ydynt ar 
ddyletswydd.



MANYLEB YR UNIGOLYN  
 
HANFODOL 

• Profiad mewn rôl sy’n wynebu cwsmeriaid 

• Dealltwriaeth o hylendid bwyd, iechyd a diogelwch, gweithdrefnau 
seler y bar 

• Dealltwriaeth o alergeddau a gofynion deietegol

• Gallu gweithio mewn amgylchedd a all fod yn brysur ar adegau 

• Personoliaeth gyfeillgar ac allblyg
 
• Sgiliau cyfathrebu da
 
• Ymddangosiad trwsiadus 

• Sgiliau mathemateg da

DYMUNOL

• Profiad goruchwylio blaenorol 

• Gallu cyfathrebu yn Gymraeg 

YNGLŶN  ’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:

• 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.
 

• 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.


