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Mae yna gyfleoedd am waith dros dro yn cefnogi staff parhaol yn ystod cyfnod prysur o 

baratoi dros fisoedd yr Haf yn arwain at Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad Frenhinol Cymru a Sioe 

Frenhinol Cymru a digwyddiadau eraill. Mae Maes y Sioe wedi’i leoli yn ei diroedd ei hun 

gyda nifer o adeiladau, ffensys, mannau glaswelltog a mannau wedi’u tarmacio a ffyrdd a 

chaiff ei hurio i gleientiaid eraill yn ystod y flwyddyn.

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig ac effeithlon a fydd yn gweithio ochr yn ochr â 

thîm yr Ystâd i gyflawni rhaglen cynnal a chadw maes y sioe ac i baratoi ar gyfer y 

digwyddiadau a gynhelir ar y safle. Bydd diwrnod o hyfforddiant a chynefino’n cael ei roi 

cyn ichi gychwyn gweithio.

Prif weithgareddau

 Cynorthwyo yng ngwaith cynnal a chadw ac atgyweirio arferol holl adeiladau a 

thiroedd yr ystâd

 Cynorthwyo gydag unrhyw waith “cynnal a chadw trwm” fel y bydd angen

 Sicrhau gofal priodol holl offer ac adnoddau’r ystâd

 Sicrhau bod holl offer ac adnoddau’r ystâd yn cael eu gadael yn daclus, glân a diogel

 Dilyn yr holl ofynion Iechyd a Diogelwch ac arferion gweithio diogel ac asesiadau risg

 Cynorthwyo gyda’r holl dorri glaswellt ar yr ystâd 

 Paentio ac addurno sylfaenol pan fydd angen.

Nid yw’r rhestr yma’n gyflawn – ond yn rhestr o ddyletswyddau rheolaidd y gall fod gofyn i 

ddeiliad y swydd eu cyflawni yn ystod eu dyletswyddau dyddiol. Fe all fod gofyn i ddeiliad y 

swydd wneud dyletswyddau ychwanegol dan gyfarwyddyd Rheolwr yr Ystâd a Fforman yr 

Ystâd. 



Mae’r priodoleddau canlynol yn nodweddion personol pwysig ar gyfer y swydd. Sylweddolir 

efallai na fydd un ymgeisydd yn meddu arnynt i gyd. Er hynny, defnyddiwch eich cais i 

ddangos sut y gall eich profiad, eich sgiliau a’ch gwybodaeth gwrdd â gofynion cyflawni’r 

swydd hon. 

Gofynion hanfodol:

 Bod â phrawf o hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig

 Mae trwydded yrru lawn gyfredol yn ddymunol

 Yn gallu gweithio yn yr awyr agored ym mhob tywydd ac ymgymryd â gwaith sy’n 

gofyn llawer yn gorfforol

Profiad, sgiliau a gwybodaeth

 Gallu i weithio ar eich liwt eich hun

 Gallu i weithio fel rhan o dîm

 Yn onest ac yn ddibynadwy 

 Ymagwedd hyblyg at waith

 Gallu i weithio dan bwysau i sicrhau bod digwyddiadau’n digwydd

 Yn fodlon ac yn alluog i dderbyn hyfforddiant yn y gwaith yn ôl y galw i ddatblygu 

sgiliau

I wneud cais, anfonwch CV a llythyr eglurhaol at Mr Andrew Crocket trwy e-bost at 
andrew@rwas.co.uk ac arno’r geiriau 'Preifat a Chyfrinachol'
Os hoffwch ffonio Andrew gydag unrhyw ymholiadau cysylltwch ag ef ar 07788 728 048

AMODAU A THELERAU CYFLOGAETH CYFFREDINOL

Cyflog:  Mae’r Isafswm Cyflog/Cyflog Byw Cenedlaethol yn berthynol 

Oriau amser llawn: Oriau craidd: 39 awr – Dydd Llun i Ddydd Iau 8am tan 4.30pm. Dydd 
Gwener 8am tan  3.30pm - 30 munud o amser cinio. Byddir yn disgwyl oriau 
ychwanegol a gwaith penwythnos.

Gwyliau: Hawl pro rata i wyliau neu ganran (12.07%) yn berthynol

Buddion: Bydd y Ddeddf Pensiwn yn berthynol, os yn briodol.
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