
 

SWYDD DDISGRIFIAD 
 

 
TEITL Y SWYDD: Prentisiaeth Swyddog Desg Gymorth  - TGCH  

 

YN GYFRIFOL I:   Uwch Beiriannydd Rhwydwaith 

ADRAN: Technoleg Gwybodaeth & Chyfathrebu 

CYFLOG (£): Cyfradd Isafswm Cyflog Cenedlaethol 
 
 

PRIF BWRPAS Y SWYDD 

• Cynnal Desg Gwasanaeth TGCh y sefydliad yn unol â phob CLG 

• Darparu gwasanaeth TGCh  i holl ddefnyddwyr y gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar y cwsmer. 

 

CYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL 

• Sicrhau bod pob ymholiad yn cael ei gofnodi’n llawn yn y system desg gwasanaeth TGCh, gyda 
chrynodeb cywir, manylion, blaenoriaeth, statws ac aseiniad. 

• Dadansoddiad a aseinio o digwyddiadau i'r dadansoddwr priodol 

• Gwneud diagnosis a datrys problemau TG dros y ffôn, e-bost ac wyneb yn wyneb 

• Cynorthwyo wrth i weithwyr symud, gosod ystafelloedd cyfarfod a newid offer 

• Cynnal cofnodion rhestr o asedau 

• Cadw at weithdrefnau a pholisïau o ran trwyddedu meddalwedd 

• Gweinyddu mynediad i’r system ar gyfer gweithwyr, rhai sy’n gadael a newidiadau eraill. 

• Cynorthwyo pan fydd meddalwedd a chaledwedd yn cael eu huwchraddio, a hysbysu 
defnyddwyr o’r newidiadau.  

 
Pwyslais ar y Cwsmer 

• Cynnal gwasanaeth TGCh sy’n canolbwyntio ar y cwsmer bob amser. 

• Cynnal a hyrwyddo gwasanaeth cwsmeriaid proffesiynol ar lefel uchel a chyson mewn ffordd 
broffesiynol wrth ymdrin â defnyddwyr, cydweithwyr a thrydydd parti. 

• Sicrhau bod cyfathrebu ar y lefel uchaf yn cael ei gynnal yn yr adan ac ym mhob rhan o Adra 
bob amser. 

 

Amgylchiadau Arbennig 
Efallai y bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd weithio y tu allan i'r oriau busnes arferol i 
fodloni gofynion y gwasanaeth busnes a darparu cymorth mewn argyfwng. 

 
 

Ni all unrhyw swydd ddisgrifiad ymdrin â phopeth a all godi fel rhan o’r swydd ar wahanol 
adegau. Er mwyn cynnal gwasanaeth effeithiol efallai y bydd disgwyl i chi ymgymryd â thasgau 
eraill rhesymol, sy’n cyfateb i raddau helaeth â’r rhai a geir yn y ddogfen hon fel y pennir gan 
eich rheolwr llinell, Cyfarwyddwr Cynorthwyol neu Gyfarwyddwr. Ni all pob swydd ddisgrifiad 
gynnwys popeth a all godi o fewn y swydd o dro i dro. 

 

 



 
 

MANYLEB Y PERSON HANFODOL

/ 

DYMUNOL 

CYMWYSTERAU 

Mathemateg a Saesneg TGAU Gradd "C" neu uwch H 

PROFIAD, GWYBODAETH A SGILIAU 

Dealltwriaeth dda am sut i ffurfweddu Windows 10 a/neu 11 H 

Dealltwriaeth dda am Microsoft Office (gan gynnwys Outlook) H 

Dealltwriaeth dda o borwyr gwe modern H 

Profiadol o ffurfweddu a sefydlu cyfrifiaduron/gliniaduron H 

Y gallu i gyfathrebu'n glir ar lafar ac yn ysgrifenedig H 

GOFYNION IAITH 

Siaradwr Cymraeg/Saesneg dwyieithog rhugl H 

 


