
   

Hamdden Harlech & Ardudwy 
 

Disgrifiad Swydd 
 
Teitl y Swydd:  Hyfforddwr gweithgareddau (Hyfforddwr nofio / caiacio) 
 
Cyflog:  £ 15,000 - £ 21,000 y flwyddyn (yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad) 

cyfwerth ag amser llawn 
  
Oriau gwaith:    Mae'r rôl ar gael fel swydd llawn amser (37 awr), ond dylai ymgeiswyr sy'n 

well ganddynt weithio'n rhan amser wneud cais hefyd, oherwydd mae'n 
bosibl y bydd modd bod yn hyblyg. 

 
Cyflogwr:  Hamdden Harlech ac Ardudwy (HAL) 
 
Lleoliad:  Canolfan Hamdden Harlech ac Ardudwy, Ffordd Y Traeth, Harlech, 

Gwynedd 
 
Yn atebol i:  Rheolwr pwll a chyfleusterau 
 

 
Arbedwyd Hamdden Harlech ac Ardudwy (HAL) rhag cau gan y Gymuned dros ddeng mlynedd 
yn ôl. Mae angen chwaraewr tîm newydd ar y Ganolfan i helpu i weithredu'r ased pwysig hwn 
yn llwyddiannus - Pwll Nofio 25 metr, Canolfan Dringo Dan Do a Chaffi gyda golygfeydd o Safle 
Treftadaeth y Byd (Castell Harlech). 
 
Mae HAL angen unigolyn egnïol, sy'n canolbwyntio ar y cwsmer ac yn rhagweithiol i ymuno â'r 
tîm. Mae'r rôl yn canolbwyntio'n bennaf ar helpu  cyflawni'r rhaglen y pwll o dysgu nofio, swimfit, 
aquafit, caiacio a nofio cyhoeddus. Bydd y rôl yn darparu gwasanaeth achub bywyd pwysig i'r 
pwll, ynghyd â darparu sesiynau nofio newydd a gwell yn y pwll nofio. Yn newydd yn 2021 yw 
cyflwyno'r system Swimtag gyda'r nod o gynyddu'r defnydd rheolaidd o'r Pwll gan ein cymuned 
leol. Mae angen i'r dechnoleg gyffrous hon gael ei chefnogi gan dîm staff o safon uchel i yrru ei 
defnydd a'i photensial. 
 
Diben y Swydd: Bydd yr hyfforddwr gweithgareddau yn darparu cefnogaeth i ardal y Pwll yn 
bennaf ond gyda cyfleoedd mewn rhannau eraill o'r Ganolfan yn ôl yr anghenion, gan gynnwys 
y dderbynfa, wal ddringo a chaffi. Bydd yr hyfforddwr gweithgareddau yn nofiwr cryf a bydd yn 
darparu gwasanaeth cwsmeriaid eithriadol gan gynnwys darparu gwasanaeth achub bywyd, 
cyflwyno gwersi nofio, sesiynau ffitrwydd nofio, sesiynau caiacio neu weithgareddau pwll eraill 
nad ydynt efallai'n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd. Mae swydd hyfforddwr gweithgareddau yn 
rôl sy'n wynebu cwsmeriaid, ac o'r herwydd mae angen i'r unigolyn gyfathrebu'n effeithiol ag 
ystod amrywiol o gleientiaid, gan gynnwys aelodau o'r cyhoedd, plant a phobl ifanc, arweinwyr 
grwpiau ieuenctid ac athrawon. Rhan fawr o'r rôl hon fydd helpu i hyrwyddo datblygiad a 
chyfranogiad tymor hir ein cleientiaid mewn chwaraeon. 
 



   

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau 

 Dysgu gwersi nofio (os ydych chi'n gymwysedig) 

 Sesiynau ‘swimfit/aquafit’ (os ydych chi'n gymwys) 

 Sesiynau caiacio (os ydynt yn gymwysedig) 

 Achubwr bywyd ar ochr y pwll 

 Sicrhewch fod unrhyw offer sy'n ofynnol ar gyfer gweithgareddau penodol yn cael ei 
sefydlu yn unol â rhaglen y pwll nofio 

 Cefnogi ac yn ôl y cyfarwyddyd cynnal profion pwll arferol bob dydd a gweithrediadau 
peiriannau pwll 

 Cefnogi dyletswyddau y dderbynfa  

 Glanhau a chynorthwyo gyda chynnal a chadw'r Ganolfan 

 Sicrhau bod iechyd a diogelwch yn cael eu darparu trwy'r holl wasanaethau a ddarperir 
gan HAL 

 Cefnogi gweithrediad y Caffi 

 Cefnogi gweithrediad y wal ddringo 

 Cynorthwyo gydag agor a chau'r Ganolfan (lle bo angen) 

 Sicrhau bod ymweliadau â'r Ganolfan yn bleserus ac yn cynorthwyo gydag unrhyw 
ymholiadau neu broblemau 

 Darparu triniaeth cymorth cyntaf pan fo angen, gan sicrhau bod adroddiadau 
damweiniau'n cael eu cwblhau lle bo angen 

 
Cymwysterau Hanfodol: 
 
1. Un neu fwy o'r cymwysterau canlynol; 

 Cymhwyster athro nofio (UKCC neu ASA lefel 1 neu uwch) 

 Cymhwyster Cymorth Cyntaf yn y Gwaith 

 Cymhwyster Hyfforddwr Chwaraeon / Padlo Chwaraeon Lefel 1 BCU 

 Cymhwyster hyfforddwr Aquafit 
 
2. Cymhwyster Achubwr Bywyd (9fed Argraffiad Cyfredol NPLQ) - Hanfodol 
 

Pwysig: Os nad oes gennych RLSS NPLQ (Cymhwyster Achub Bywyd Cenedlaethol 
Pwll) neu Wobr Achub Genedlaethol ar gyfer Athrawon a Hyfforddwyr Nofio (NRASTC), 
sy'n hanfodol er mwyn gwneud cais, ond sy'n 16+ oed ac yn awyddus i ddod yn achubwr 
bywyd, e-bostiwch pool@harlechardudwyleisure.org.uk a byddwn yn trafod opsiynau 
gyda chi. 

 
Dymunol: 
 
1. Cymwysterau cyfarwyddo awyr agored (e.e. dringo, canyoning, cerdded mynyddoedd) 
 
2. Cymwysterau gweithgaredd chwaraeon eraill 
 



   

Sgiliau Hanfodol: 

 Yn frwd dros ddysgu nofio. 

 Yn frwd dros ymarfer corff a gweithgareddau yn gyffredinol. 

 Dealltwriaeth a gwybodaeth o ddiwydiant hamdden / awyr agored. 

 Yn gallu ymgysylltu ag amrywiaeth o oedrannau a galluoedd. 

 Yn gallu cymell eraill i fod yn egnïol ac i aros yn egnïol. 

 Yn hawdd mynd atynt, yn gyfeillgar ac yn ddibynadwy ac yn gallu addasu i ystod o 
grwpiau defnyddwyr. 

 Yn brydlon ac yn hunan-ysgogol. 

 Yn gallu gweithio mewn tîm. 

 Parodrwydd i weithio oriau hyblyg ac anghymdeithasol yn ôl yr angen. 

 Sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol (a pharodrwydd i ddysgu) i ddefnyddio technoleg ar ochr y 
pwll ac o fewn y dderbynfa a'r caffi. 

 
 
Sgiliau neu Brofiad Dymunol 

 Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol 

 Profiad o reoli lletygarwch 
 
 
Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) 
Mae HAL wedi ymrwymo i ddarparu DPP i'r ymgeisydd llwyddiannus. Disgwyliwn i'r ymgeisydd 
llwyddiannus ymgymryd â chyrsiau hyfforddi sydd ar gael ac ymrwymo i wella gwybodaeth, 
sgiliau a phrofiad personol. 
 
 
Dyddiad cau ceisiadau: 21 Mehefin 2021 
 
 
Cyfweliadau wedi'u hamserlennu ar gyfer yr wythnos yn dechrau 28 Mehefin 2021 
 
Rhaid anfon ffurflenni cais at e-bost at pool@harlechardudwyleisure.org.uk 
 
Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r swydd i pool@harlechardudwyleisure.org.uk 
 
 
Mae Harlech ac Ardudwy Leisure wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion 
agored i niwed ac mae'n disgwyl i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. 
Mae'r rôl hon yn destun gwiriad DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd). 
 
Rydym yn cadw'r hawl i newid y dyddiad cau yn dibynnu ar nifer yr ymatebion a dderbyniwyd. 
Cyflwynwch eich cais cyn gynted â phosibl i sicrhau ei fod yn cael ei ystyried yn y broses 
ddethol. Bydd gan y swydd hon gyfnod prawf o 6 mis, gydag adolygiad 3 mis a 6 mis. 
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