
Manyleb Bersonol 
 

Rhif y swydd RKA2-SCH Teitl y swydd: Cynorthwy-ydd Cegin Adran: Dysgu a Sgiliau 

Uned: Gwasanaethau Arlwyo’r Fro Cwblhawyd gan: Carole Tyley Dyddiad: 03/09/2018 

 

Mae Manyleb Bersonol yn rhestru’r prif nodweddion sydd eu hangen ar ymgeisydd ar gyfer dod i ben yn ddigonol â swydd benodol.  Wrth lunio’r 

fanyleb, byddwn yn archwilio’r disgrifiad swydd yn fanwl er mwyn penderfynu pa agweddau ar y swydd y dylid eu hystyried yn hanfodol. 

Helpu darpar ymgeiswyr i ddeall gofynion swydd yn well yw diben Manyleb Bersonol.  Fe’i defnyddir yn ystod y broses recriwtio ar gyfer adnabod  

ymgeiswyr a llunio rhestr fer.  Dylech feddwl yn ofalus am bob pwynt yn y Fanyleb a rhoi tystiolaeth o’r sgiliau, profiad a gwybodaeth sydd gennych yn 

y gwahanol feysydd.  Cofiwch roi manylion penodol bob amser.  Peidiwch â defnyddio ymadroddion cyffredinol fel, ‘Mae gen i’r sgiliau 

angenrheidiol…’, neu ‘Rwy’n ffyddiog y gallaf gyflawni’r swydd yn dda..’.  Bydd panel y rhestr fer am bwyso a mesur eich cymhwysedd yn ôl y 

dystiolaeth yr ydych wedi’i rhoi. 

 

 Hanfodol Manteisiol Dull cadarnhau 

1.  Profiad 

  Profiad o arlwyo ar 
raddfa fawr. 

Ffurflen gais. 
Cyfweliad. 

2.  Gwybodaeth 

 Profiad o arlwyo mewn lle prysur. 
 yn barod i ymroi’n llwyr i ddarparu gwasanaeth arlwyo 

o safon. 
 

 Deall systemau 
cyfrifiadurol heb 
arian. 

 Gwybod rheoliadau 
iechyd a diogelwch/ 
hylendid. 

Ffurflen gais. 
Cyfweliad. 



 Hanfodol Manteisiol Dull cadarnhau 

3.  Sgiliau a galluoedd 

 Gallu helpu ym mhob rhan o’r gegin fel y cyrhaeddir y 
safon ofynnol. 

 Gallu gweithio ar eich menter eich hun wrth helpu i 
redeg y gegin o ddydd i ddydd.  

 Gallu gweithio o dan bwysau. 
 Gallu trafod cwsmeriaid yn dda. 
 Gallu cyfathrebu’n dda. 

 Ffurflen gais. 
Cyfweliad. 

4.  
Cymwysterau a 
hyfforddiant 

 Tystysgrif Hylendid Bwyd 
Sylfaenol Lefel 1. 

Ffurflen gais. 
Cyfweliad. 

5.  Agwedd ac ysgogiad 

 yn hyblyg. 
 yn agos-atoch. 
 yn barod i ymroi i’r gwasanaeth a gweithio drosto fel 

rhan o dîm. 
 

 Cyfweliad. 

6.  
Gofynion eraill (rhowch 
fanylion) 

 yn gallu gweithio yn ystod y tymor. 
 

 Cyfweliad. 

 

 


