
Hamdden Harlech & Ardudwy 

Swydd Ddisgrifiad  

 

Teitl y Swydd:  Rheolwr y Ganolfan 

 

Cyflog:   £ 25,000 - £ 35,000 y flwyddyn (yn dibynnu ar brofiad) cyfwerth ag amser llawn 

 

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

well ganddynt weithio'n rhan amser wneud cais hefyd, oherwydd gallai fod yn bosibl 

cyflawni datrysiad rhan amser ar gyfer y rôl newydd hon. Bydd angen i oriau gwaith 

fod yn hyblyg gan gynnwys penwythnosau. 

 

Cyflogwr:  Hamdden Harlech ac Ardudwy (HAL) 

 

Lleoliad:  Canolfan Hamdden Harlech ac Ardudwy, Ffordd Y Traeth, Harlech, Gwynedd 

 

Yn atebol i:  Bwrdd Hamdden Harlech ac Ardudwy 

 

Rheoli llinell o: Rheolwr Wal Ddringo a Gweithgareddau, Rheolwr Pwll a Chyfleusterau, Rheolwr 

gwasanaethau a Chaffi, Rheolwr Marchnata a Chynorthwyydd Cyfrifon 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mae cyfle gwych wedi codi i weithiwr proffesiynol rhagorol a blaengar ymuno â Hamdden Harlech ac 

Ardudwy (HAL). Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ymwybyddiaeth masnachol ac y bydd yn 

allweddol wrth ddatblygu y Ganolfan. 

 

Arbedwyd HAL rhag cau gan y gymuned dros ddeng mlynedd yn ôl. Mae angen Rheolwr Canolfan 

egnïol, rhagweithiol, rhagweithiol ar y Ganolfan i arwain y tîm a chyflawni gweithrediad 

llwyddiannus yr ased pwysig hwn - Canolfan Dringo Dan Do, Pwll Nofio 25 metr a Chaffi gyda 

golygfeydd o un o’r Safleoedd Treftadaeth y Byd (Castell Harlech). 

 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dilyn gweithgareddau datblygu busnes newydd ac yn arwain y 

tîm i wneud yr un peth trwy hyrwyddo diwylliant o greadigrwydd ac arloesydd i gynyddu potensial 

enillion y ganolfan i'r eithaf. 

 

 

Pwrpas y Swydd: Bydd gan Reolwr y Ganolfan gyfrifoldeb cyffredinol am reoli a pherfformio'r 

Ganolfan ac i sicrhau y cyflawnir nodau cyfansoddiad HAL. Bydd Rheolwr y Ganolfan yn rheoli'r tîm 

staff a gwirfoddolwyr ac yn adrodd yn uniongyrchol i'r Bwrdd Cyfarwyddwyr. 

 

 



 

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau 

  

 Yn gyfrifol am reoli y busnes yn llwyddiannus a rheoli cynhyrchu incwm (refeniw, grantiau a 

chymorth arall) a threuliau i dalu costau'r ganolfan (rheoli gwariant). 

 Datblygu modelau busnes addas i ddod o hyd i ffrydiau refeniw a strategaethau prisio ar 

gyfer cynhyrchion neu wasanaethau newydd. 

 Dylunio a hyrwyddo gweithgareddau i ateb galw cwsmeriaid a chynhyrchu refeniw. 

  Gwella proffidioldeb trwy drefnu a darparu ystod briodol o weithgareddau a rhaglenni 

ffitrwydd. Gan gynnwys gweithgareddau oddi ar y safle / safle cyfagos (cwrt tennis Harlech a 

chae Brenin Siôr V). 

 Trefnu a hyrwyddo digwyddiadau. 

 Darparu gofal a gwasanaeth cwsmeriaid o'r safon uchaf a sicrhau bod yr holl weithwyr yn 
cadw at y safonau. 

 Rhoi arweinyddiaeth ar draws pob agwedd y ganolfan. 

 Sicrhau bod yr holl staff o dan ei gyfarwyddyd yn cael eu briffio'n rheolaidd ar faterion sy'n 

ymwneud â'r Ganolfan. 

 Rheoli'r ddarpariaeth o swyddogaethau cymorth (AD a Chyfrifyddu) gyda throsolwg ac 

adroddiadau bwrdd o: - 

o Asesiadau risg 

o Sicrwydd Ansawdd 

o Polisïau a gweithdrefnau 

o Cynllunio Rota 

o Adrodd am ddigwyddiadau 

o Hyfforddiant 

 

 Yn gyfrifol am gyflwyno adroddiad misol i'r Bwrdd ar weithrediad y Ganolfan.  

 Dylunio a hyrwyddo gwell cyfleusterau a gweithgareddau ar gyfer cwsmeriaid ag anghenion 

ychwanegol - gan gynnwys gweithio'n agos gyda Swyddfa Datblygu Anabledd Chwaraeon 

Cymru Cyngor Gwynedd a Phartneriaeth Awyr Agored. 

 Gweithio gyda'r Rheolwr Marchnata i hysbysebu a hyrwyddo'r Ganolfan i gynyddu'r defnydd. 

 Recriwtio, hyfforddi a goruchwylio staff, gan gynnwys rheoli rotas staff. 

 Recriwtio, hyfforddi a datblygu rolau gwirfoddolwyr - gan gydnabod y cyfraniad y gall 

gwirfoddolwyr ei gynnig i'r cyfleuster Cymunedol a hefyd y buddion y mae gwirfoddoli yn eu 

darparu i'r gwirfoddolwyr. 

 Sicrhau bod hyfforddiant cymorth cyntaf eich hun ac aelodau staff a chymwysterau / 
tystysgrifau eraill yn gyfredol (gan gynnwys mesurau diogelu). 

 Datblygu syniadau cynhyrchu refeniw / arbed costau eraill (systemau parcio ceir, 
cyfleusterau gwefru cerbydau trydan, potensial cynhyrchu ynni). 

 Defnyddio rheolaeth uwch ar wybodaeth, megis nifer yr ymwelwyr a phoblogrwydd 
dosbarthiadau fesul awr, i wella'r ddarpariaeth a'r amserlenni ac ymdopi ag amrywiadau yn y 
galw. 

 Helpu i gyflawni gwelliannau mewn technoleg a'i defnydd yn HAL. 

 Ysgrifennu adroddiadau misol neu wythnosol a pharatoi amcanestyniadau arian parod ar 
gyfer y Bwrdd neu uwch dîm rheoli. 



  Cyflawni dyletswyddau a gofynion eraill sy'n gysylltiedig â'r swydd y gall y Bwrdd alw ar 
ddeiliad y swydd i'w cyflawni o bryd i'w gilydd. 
 

Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) 

Mae HAL wedi ymrwymo i ddarparu DPP i'r ymgeisydd llwyddiannus. Disgwyliwn i'r ymgeisydd 

llwyddiannus ymgymryd â chyrsiau hyfforddi ac ymchwil sydd ar gael i wella gwybodaeth, sgiliau a 

phrofiad personol. 

 

Cymwysterau: 

 Addysgwyd i lefel gradd neu gyfwerth 

 Profiad a chymwysterau rheoli prosiect a chydlynu prosiectau yn well 

 

Sgiliau Hanfodol: 

 Profiad rheoli. 

 Dealltwriaeth a gwybodaeth o ddiwydiant hamdden / awyr agored. 

 Gallu gweithio ar eich pen eich hun ac fel rhan o'r tîm, dangos menter, gyda sgiliau 

cyfathrebu da a'r gallu i ysbrydoli eraill. 

 Yn addasadwy ac yn gallu amldasgio 

 Yn dda am flaenoriaethu, cynllunio a threfnu 

 Yn gyson ac â ffocws 

 Llythrennedd cyfrifiadurol rhagorol 

 Sgiliau cyfrifyddu sylfaenol 

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

 

Sgiliau Dymunol 

 Profiad, cymwysterau a chymhwysedd mewn gweithgareddau awyr agored a mynydda, 

dringo, nofio a chaiacio. 

 Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol yn Gymraeg a Saesneg. Mae'r gallu i 

gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol 

 Profiad o reoli lletygarwch 

 Profiad o reoli cyfleusterau 

 Profiad o reoli cyfryngau cymdeithasol mewn cyd-destun gwaith 

 Gwybodaeth am amddiffyn plant a gweithio gydag oedolion a phlant sy'n agored i niwed 

 

Mae'r rôl hon yn destun gwiriad DBS 

 

Dyddiad cau am ceisiadau: 21 Mehefin 2021 

 

Cyfweliadau wedi'u hamserlennu ar gyfer yr wythnos yn dechrau 28 Mehefin 2021 

 

Rhaid anfon ffurflenni cais at e-bost admin@harlechardudwyleisure.org.uk 

 

Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r swydd at 

admin@harlechardudwyleisure.org.uk 
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