
DISGRIFIAD SWYDD

Teitl Swydd: Concierge 

Cwmni: Cymdeithas Tai ClwydAlyn

Adran: Byw â Chefnogaeth

Yn atebol i: Rheolwr Prosiect

Yn gyfrifol am: Amherthnasol

Graddfa: I’w chadarnhau

Cymwysterau: Cymhwyster neu Brofiad Perthnasol o weithio gyda Phobl Fregus 
ar flaen y tŷ.

Dyddiad y Gwerthusiad: Ionawr 2019

Gofyn Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS):

Mae’r rôl hon yn un lle’r aseswyd bod angen gwiriad Trylwyr gan y Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd (DBS) (heb y rhestr waharddedig).  Bydd angen i’r staff ddangos trwy eu gwiriad 
DBS nad oes ganddynt unrhyw gollfarnau, rhybuddion, cerydd na rhybudd wedi eu treulio 
neu heb eu treulio a fyddai’n effeithio ar eu gallu i gyflawni eu rôl.  

Bydd unrhyw risgiau fydd yn cael eu dynodi trwy’r gwiriad DBS yn cael eu hadolygu gan y 
Grŵp a chynhelir Asesiad Risg.  Gall canlyniad yr Asesiad Risg arwain at dynnu cynigion 
swyddi yn ôl neu adolygu cyflogaeth y staff presennol.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael am 
Bolisi a Gweithdrefn DBS y Grŵp a gellir gofyn amdanynt gan y Tîm Adnoddau Dynol.

 
1. Diben y Swydd

1.1 Darparu gwasanaeth Concierge i’r cynllun  

1.2 Cynnal a sicrhau diogelwch y cynllun o ddydd i ddydd yn ôl y gofyn. 

1.3 Cyfarch, cynorthwyo a chyfeirio holl ddefnyddwyr y gwasanaeth ac ymwelwyr 
â’r cynllun 



1.4 Rheoli mynediad i’r cynllun ac allan ohono i alluogi defnyddwyr gwasanaeth i 
gael mynediad prydlon a rhesymol i’w llety, i’w cyfleusterau storio yn yr adeilad 
ac unrhyw apwyntiadau all fod ganddynt yn yr adeilad yn ôl y gofyn 

1.5 Ymgymryd â dyletswyddau gweinyddol, derbynfa a glanhau sy’n berthnasol i’r 
swydd, gan gynnwys ateb, recordio ac ailgyfeirio ymholiadau ffôn, ymateb i 
ymholiadau e-bost, cyfeirio’r rhai sy’n galw heibio ac ati.

1.6 Cadw a chynnal gwybodaeth a chofnodion cywir yn berthnasol i’r rhai sy’n 
defnyddio’r adeilad, rhoi adroddiad am broblemau yn ymwneud â diogelwch 
personol a lles defnyddwyr gwasanaeth i staff priodol.

2. Gwybodaeth a Gallu

2.1 Y gallu i weithio heb fawr ddim goruchwyliaeth, yn ddigymell, gweithio ar eich 
pen eich hun a gweithio fel rhan o dîm

 
2.2 Y gallu i ymdrin â gwrthdaro, rheoli ymddygiad ymosodol a thawelu sefyllfaoedd 

yn effeithiol.

2.3 Sgiliau cyfathrebu rhagorol, yn ysgrifenedig ac ar lafar.

2.4 Y gallu i weithio mewn dull sy’n rhoi pwyslais ar y cwsmer ac ansawdd y                             
gwasanaeth.

3. Rheoli Eraill

3.1 Nid yw’r swydd hon yn rheoli unrhyw swyddi eraill.

4. Gweithio gydag Eraill

4.1    Sgiliau cyfathrebu rhagorol, ar lafar ac yn ysgrifenedig yn ofynnol er mwyn 
sicrhau bod y gwasanaeth yn cael ei ddarparu yn effeithiol.  Yn y cyswllt hwn, 
disgwylir i ddeiliad y swydd:

4.2 Bydd deiliad y swydd yn sefydlu a chynnal sianeli cyfathrebu da o fewn ei dîm

4.2 Bydd deiliad y swydd yn gweithio mewn partneriaeth â staff y cynllun i hwyluso 
darparu a chyfnewid gwybodaeth, yn ddyddiol ac mewn cyfarfodydd, yn ôl y 
gofyn.

5. Defnyddio Technoleg



5.1 Bod â gwybodaeth, dealltwriaeth a phrofiad ymarferol, neu fod yn barod i 
ddysgu, systemau ffôn mewnol ac allanol a systemau TG sylfaenol fel Outlook 
(e-bost) a Word. 

5.2 Bod â gwybodaeth, dealltwriaeth a phrofiad ymarferol, neu fod yn barod i 
ddysgu, systemau camera cylch cyfyng a systemau Mynediad electronig

6. Cyllidebau a Thrin Arian

6.1 Yn unol â pholisïau a gweithdrefnau’r cwmni, sicrhau bod bancio arian parod a 
thrin arian a’i gysoni yn cael ei wneud yn effeithiol.

 
7. Amodau Anghymdeithasol

7.1 Mae angen agwedd hyblyg at y rôl, a all gynnwys y gofyn i weithio ar Wyliau 
Banc.

8. Cyfrifoldebau Craidd y Grŵp

8.1 Darparu a hyrwyddo Gwasanaeth Cwsmeriaid rhagorol yn weithredol ar gyfer 
defnyddwyr gwasanaeth mewnol ac allanol, gan sicrhau bod profiad y cwsmer 
yn un positif.

8.2 Bod yn gyfrifol am weithredu arferion Iechyd a Diogelwch yn yr arferion gwaith 
dyddiol gan rannu cyfrifoldeb cyffredin am Iechyd a Diogelwch ar draws y 
Gymdeithas.

8.3 Cydymffurfio â Strategaeth Rheoli Risg y Gymdeithas, gan ddynodi a lliniaru 
risg.

8.4 Bod yn gyfrifol am weithredu arferion Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn unol â 
pholisi a gweithdrefnau’r Gymdeithas yn y gweithrediadau dyddiol.

8.5 Cydymffurfio â Gorchmynion Sefydlog, Polisïau a Gweithdrefnau'r Gymdeithas 
a gadael i Reolwyr Llinell wybod am unrhyw feysydd nad ydynt yn cael eu 
cynnwys yn ddigonol.

9.6 Cyflawni unrhyw dasg arall resymol fel sy’n cael ei bennu gan y Rheolwr, 
Cyfarwyddwr, Dirprwy Brif Weithredwr y Grŵp, Prif Weithredwr y Grŵp neu’r 
Bwrdd Rheoli.

Mae Clwyd Alyn yn Gymdeithas elusennol Ddiwydiannol a Darbodus / Clwyd Alyn is a Charitable Industrial & Provident Society


