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CYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL 

Cyfrannu ar y dull ‘Un Tîm’ ar draws Adra gan ddarparu gwasanaeth a chymorth cyson i gyd-
weithwyr ar draws y sefydliad yn ôl y gofyn. 
 
Cadw at bolisïau a gweithdrefnau Adra a chyfrannu i ddarparu cynlluniau ac amcanion 
gwasanaeth yn ôl y gofyn. 
 
Cynnig gwasanaeth o ansawdd uchel sy’n canolbwyntio ar y cwsmer ac sy’n sicrhau gwelliant 
parhaus ac yn sicrhau gwerth am arian. 
 
Darparu gwasanaeth wrth gefn yn ein safleoedd Tai Cefnogol pan fydd yna absenoldebau, salwch 
neu wyliau. Cynorthwyo’r Cydlynydd Tai Cefnogol a’r Swyddogion Cefnogi Tenantiaeth pan fo 
angen. 
 
Byddai angen y dyletswyddau canlynol wrth weithio ar safleoedd a chynorthwyo swyddogion 
eraill. 

• Bod yn gyfrifol am groesawu tenantiaid newydd, arweiniad i ddefnyddio offer yn eu cartref a 
darparu gwybodaeth am y cyfleusterau yn y cynllun a’r gymdogaeth 

• Darparu cefnogaeth o ddydd i ddydd i denantiaid, a monitro eu lles, eu hiechyd a’u lles 
cyffredinol trwy gyswllt wyneb yn wyneb, ffôn neu unrhyw ddull cyswllt arall sy’n cael ei 
ffafrio. 

• Diweddaru’r traciwr Cyswllt pan fo angen a sicrhau bod y ffolder wrth gefn yn gyfredol ac yn 
gywir. 

TEITL SWYDD: Cynorthwyydd Tîm Tai Cefnogol 

ATEBOL I: Cydlynydd Tai Cefnogol 

ADRAN: Gwasanaethau Bro, Cwsmeriaid a Chymunedau 

CYFLOG (£): G6 

PRIF BWRPAS Y SWYDD 

Cyflawni gweithgareddau’r Gwasanaeth Cefnogol gan sicrhau bod gwasanaethau yn cael eu 
darparu’n llwyddiannus i gwsmeriaid hŷn er mwyn eu caniatáu i fyw yn annibynnol ac atal 
digartrefedd. 
Helpu tenantiaid i fyw yn eu cymuned leol mor arferol â phosib:  
• Gwella eu hansawdd bywyd, iechyd a lles.  
• Hybu eu diogelwch personol a chymunedol 
• Hybu eu hannibyniaeth a rheolaeth 
• Hybu eu cynnydd economaidd a rheolaeth ariannol  
Sicrhau bod achosion o gam-drin sydd wedi’u cyfeirio neu wedi’u hadnabod yn cael sylw ar 
unwaith a hynny yn unol â pholisi a gweithdrefnau Adra. 



• Cydlynu gyda theuluoedd ac asiantaethau allanol gan gynnwys staff ysbytai, meddygon teulu, 
gweithwyr cymdeithasol ac ati 

• Mewn argyfyngau, e.e. os yw tenant yn sâl, siopa neu gasglu presgripsiynau ac ati gyda/ar 
gyfer tenantiaid, a galw am unrhyw wasanaeth gofynnol cyn gynted â phosib. 

• Sicrhau bod pob tenant wedi cael asesiad risg yn unol ag egwyddorion ‘Protocol Herbert’ 
mewn perthynas â’u diogelwch a’u lles.  

• Sicrhau bod unrhyw bryderon diogelu yn cael eu hadrodd yn unol â pholisi diogelu Adra. 

• Bod yn gyfarwydd â’r system larwm brys ar y safle a sicrhau fod gan denantiaid dealltwriaeth 
o’r system.  Cynnal gwiriadau bob 6 mis a rhoi gwybod am unrhyw ddiffygion i’r cwmni 
penodedig.  

• Cynorthwyo i drefnu gweithgareddau cymdeithasol ac annog a hwyluso ymrwymiad 
tenantiaid i weithgareddau cymunedol e.e. trwy drefnu cludiant.  

• Rhoi gwybod am unrhyw faterion yn ymwneud â diffygion ar y safle neu’r adeilad drwy’r 
Ganolfan Alwadau.      

• Monitro’r gwaith o lanhau’r safle yn unol â’r contract CLG a rhoi gwybod am unrhyw 
bryderon. 

• Gosod systemau larwm brys a sicrhau bod y gwaith papur cywir yn cael ei gwblhau a’i sganio 
i’r system. 

• Cynorthwyo i wagio cyfleusterau golchi dillad mewn gwahanol safleoedd. 

• Cynnal galwadau ffôn a chwblhau ffurflenni ar gyfer y Gwasanaeth Cefnogi Tenantiaid pan fo 
angen. 

 

 
 
 

MANYLEB PERSON 
 

Meini Prawf Hanfodol Dymunol Dull Asesu 

Profiad 
Perthnasol 

Profiad blaenorol o ymdrin â 
phobl sydd angen Gofal a / neu 
Gefnogaeth 

Y gallu i adnabod, asesu a datrys 
problemau yn gyflym ac mewn 
ffordd arloesol 

Profiad o weithio mewn sefydliad sy’n 
gwasanaethu cwsmeriaid  

Profiad o ddarparu gwasanaethau i 
gwsmeriaid 

Profiad blaenorol o gwnsela a rhoi 
cefnogaeth 

Ffurflen Gais 
a Chyfweliad 

Gwybodaeth 
yn Ymwneud 
â’r Swydd 

Gwybodaeth am asesu 
anghenion personol unigolion 
mewn ffordd sensitif 

 

Gwybodaeth a phrofiad o faterion 
Iechyd a Diogelwch yn y maes 
Gofal a / neu Gefnogaeth  

Profiad o reoli achos 

Ffurflen Gais 
a Chyfweliad 

Ni all unrhyw ddisgrifiad swydd ymdrin â phob mater a all godi o fewn y rôl ar adegau amrywiol. 
Er mwyn cynnal gwasanaeth effeithiol, efallai y bydd gofyn i chi gyflawni unrhyw dasgau rhesymol 
eraill, sy’n debyg yn fras i’r rhai yn y ddogfen hon fel y’u pennir gan eich Cyfarwyddwr. 



Gwybodaeth am weithio gyda 
deddfwriaeth mewn perthynas â 
materion Gofal a Lles, budd-dal 
Lles, Hawliadau Cronfa 
Gymdeithasol a Budd-daliadau ar 
gyfer Gofalwyr  

Gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o 
arfer da o ran Diogelu 

Sgiliau yn 
Ymwneud â’r 
Swydd 

Y gallu i gyfathrebu yn effeithiol 
gyda chwsmeriaid a chyd-weithwyr 

Sgiliau trefnu, gweinyddol a TG da 

Ysgogi eich hun i weithio, gallu 
gweithio o dan bwysau ac yn 
dangos hyder wrth wneud 
penderfyniadau 

Gallu cyfrannu yn hyderus mewn 
trafodaethau grŵp 

Sgiliau rhyngbersonol da  

 

 

 

 

Ffurflen Gais 
a Chyfweliad 

Arall  

Parodrwydd i weithio tu allan i 
oriau swyddfa arferol pan fydd 
gofyn 

Wedi ymrwymo i welliant parhaus. 

Trwydded yrru lawn y DU. 

Gwybodaeth am Safonau a rheoliadau 
Iechyd, Diogelwch, Ansawdd a’r 
Amgylchedd 

Y gallu i ymdrin gydag amrywiaeth 
ymhlith cwsmeriaid gan gwrdd â’u 
hanghenion yn effeithiol 

 

 

 

Ffurflen Gais 
a Chyfweliad 

Iaith Gymraeg 
Rhugl yn y Gymraeg yn ysgrifenedig 
ac ar lafar.  

 Ffurflen Gais 
a Chyfweliad 

 


