
Concierge
Erw Groes, Treffynnon

37 awr yr wythnos - Parhaol
£20,106.63 y flwyddyn

 A ydych chi yn chwilio am yrfa sy’n eich gwobrwyo gyda chyfraniad pensiwn 
cyfatebol o hyd at 8% o’ch cyflog?

 A ydych am weithio i gwmni sy’n rhoi blaenoriaeth i’ch llesiant gyda 25 diwrnod 
o wyliau blynyddol, gan gynyddu i 30 diwrnod gyda gwasanaeth yn ogystal â 
thâl salwch uwch ar eich diwrnod cyntaf o absenoldeb ar ôl 3 mis o wasanaeth?

 A ydych am weithio i gwmni sy’n gwerthfawrogi pwysigrwydd y teulu, gan 
gynnig 9 mis o dâl mamolaeth uwch gyda 4 mis ar dâl llawn?

 A ydych am weithio i gwmni sy’n deall pwysigrwydd cyllido eich gwiriad DBS, 
eich costau cofrestru cymhwyster ac yn eich cefnogi i dyfu yn eich gyrfa?  

Y Cwmni

Mae Tai ClwydAlyn yn ddarparwr tai a gwasanaethau cysylltiedig cyfeillgar i deuluoedd sydd 
wedi hen sefydlu ac sy’n cael ei barchu ar draws Gogledd Cymru lle mae pobl yn ganolog i 
bopeth a wnawn.

Rydym ar daith gyffrous a fydd yn ein gweld yn gweithredu cynllun busnes newydd yn 
canolbwyntio ar daclo tlodi ar draws Gogledd Cymru lle’r ydym yn darparu ein cartrefi a’n 
gwasanaethau. Mae popeth a wnawn yn seiliedig ar ein gwerthoedd o Ymddiriedaeth, 
Caredigrwydd a Gobaith. Rydym yn chwilio am rywun sy’n ymgorffori’r gwerthoedd yma’n 
llwyr!

Am ein Darpariaeth Byw â Chefnogaeth:

Rydym yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau yn seiliedig ar lety â chymorth o safon 
uchel i bobl fregus ddigartref gyda phecynnau cefnogaeth wedi eu teilwrio yn ôl anghenion 
unigol ein cleientiaid. Ein nod yw datblygu sgiliau byw’n annibynnol pobl i’w galluogi i symud 
ymlaen i lety addas.

Mae Canolfan Deulu Erw Groes yn gweithredu 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos gan 
gynnwys penwythnosau a gwyliau banc. Mae’r Concierge yn rhan allweddol o ddarparu llety 
diogel i gwsmeriaid bregus ag anghenion cymhleth. Mae hon yn rôl heriol fydd yn rhoi 
boddhad. Y shifft ar hyn o bryd yw Dydd Llun 7.50pm hyd 8.10 am noson effro a Dydd 
Sadwrn 8am hyd 10pm Dydd Sul 10am-10pm gallai’r patrymau shifft newid gydag 
anghenion y gwasanaeth.



Am bwy yr ydym yn chwilio?

Bydd gennych sgiliau pobl gwych a sgiliau cyfathrebu rhagorol.

Bydd gennych empathi tuag at bobl ddigartref ac yn teimlo yn angerddol am fod eisiau 
cynnig llety diogel i rai o’r rhai mwyaf bregus mewn cymdeithas.

Bydd gennych agwedd gadarnhaol a deinamig at weithio yn yr hyn all fod yn amgylchedd 
heriol ar adegau.

Byddwch yn deall beth yw darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol ac ymrwymiad i wneud 
hynny.

Ar gyfer y rôl hon bydd arnoch angen gwiriad Trylwyr gan y Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd, y byddwn ni’n talu amdano.

Y Cam Nesaf – Cysylltwch â ni!

Os hoffech chi gael gwybod rhagor am y swydd cysylltwch â Barbara Walls ar 01352 712218. 
Os hoffech chi ymgeisio am y swydd hon, anfonwch eich CV a llythyr esboniadol at 
peopleteam@clwydalyn.co.uk.  

Cysylltwch os ydych yn teimlo y byddech yn gallu arddangos eich sgiliau ac ymgeisio trwy 
ddull gwell i chi wrth i ni ymdrechu i fod yn gyflogwr cynhwysol.

Dyddiad cau: 23 Awst 2022.  Dylech fod yn ymwybodol y gallwn gau’r swydd yn 
gynnar os byddwn yn cael llawer iawn o ymgeiswyr. 
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