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Gan: 

Marijke Jenkins Dyddiad: 17/5/16 

 

Mae Manyleb y Person yn amlinellu’r prif nodweddion sydd eu hangen i gyflawni’r swydd y manylir arni’n briodol. Wrth lunio’r fanyleb, mae 
archwiliad manwl o ddisgrifiad y swydd wedi’i gynnal er mwyn tynnu sylw at yr elfennau o’r swydd y credir eu bod yn hanfodol.                         
 
Bwriad Manyleb y Person yw rhoi gwell dealltwriaeth i ddarpar ymgeiswyr o ofynion y swydd. Fe’i defnyddir fel rhan o’r broses recriwtio i ddewis 
ymgeiswyr ar gyfer y rhestr fer. Dylech gyfeirio at bob pwynt ym Manyleb y Person a rhoi sylw iddo, gan gyflwyno tystiolaeth o’r sgiliau, y profiad a’r 
wybodaeth sydd gennych chi ym mhob un o’r meysydd hyn. Byddwch yn benodol bob amser. Peidiwch â defnyddio ymadroddion cyffredinol fel 
“Mae gen i’r sgiliau sydd eu hangen…” neu “Rydw i’n hyderus y gallaf wneud y swydd yma’n dda…”.  Bydd y panel sy’n llunio’r rhestr fer angen 
gwybod sut rydych chi’n bodloni’r gofynion yn seiliedig ar y dystiolaeth rydych chi’n ei chyflwyno. 
 

 Hanfodol  Dymunol   Sicrhawyd gan  

1. Profiad     

� Profiad cegin / arlwyo blaenorol  
 

 Ffurflen Gais 
Cyfweliad 

2. Gwybodaeth  

� Deall anghenion pobl hŷn 
 

• Rheoliadau Iechyd a 
Diogelwch / Hylendid  

• HACCP  

 
Ffurflen Gais 
Cyfweliad 

3. Sgiliau ac agweddau  

� Gallu cynorthwyo ym mhob maes yn y gegin i gyrraedd y 
safonau gofynnol              

� Gallu defnyddio ei flaengaredd ei hun i helpu gyda 
rhedeg y gegin o ddydd i ddydd  

� Gallu gweithio o dan bwysau     
� Sgiliau cyfathrebu da     
� Sgiliau cofnodi da   

  
Ffurflen Gais 
Cyfweliad 



 

 

 Hanfodol  Dymunol   Sicrhawyd gan  

4. Cymwysterau a hyfforddiant  

 • Tystysgrif Hylendid Bwyd 
Sylfaenol  

• Tystysgrif Rheoli Heintiau    

• QCF Lletygarwch Lefel 1 
       

 
Ffurflen Gais     
Tystysgrifau  

5. Agwedd a chymhelliant                

• Dibynadwy  

• Amyneddgar a goddefgar  

• Hawdd siarad ag ef/hi  

• Aelod da o dîm  

  
Cyfweliad 

6. Arall (rhowch fanylion)  

• Gallu gyrru/teithio ledled y Fro neu rhwng lleoliadau, fel sy’n 
briodol          

• Gallu bod yn hyblyg er mwyn diwallu anghenion y 
gwasanaeth 

  
Cyfweliad 

 
 
 
 


