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GWYBODAETH AM YR ARDD 

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn elusen sy'n ymroddedig i ymchwil a chadwraeth 
bioamrywiaeth, i gynaliadwyedd a dysgu gydol oes, ac i fwynhad ein hymwelwyr. Mae treftadaeth 
a diwylliant Cymru yn un o'n cenadaethau allweddol. Bydd y Cynorthwyydd Derbynfa a Manwerthu 
yn helpu'r Ardd Fotaneg i gyflawni ei chenhadaeth a chyfrannu at y Nodau Strategol ar gyfer 
2021-2031.  

DISGRIFIAD O'R RÔL 

Mae hwn yn gyfle da i rywun sydd â diddordeb mewn gwasanaethau i gwsmeriaid ac sy'n frwd 
dros weithio'n rhan o dîm bach a hyblyg i gyfrannu at lwyddiant un o gyrchfannau mwyaf eiconig 
Cymru. Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i 
gadwraeth, addysg, cynaliadwyedd a mwynhad yr ymwelydd.   

Byddwch yn rhan o dîm manwerthu a gweinyddol bach yn y bloc Stablau. Mae'r gwaith yn cynnwys 
gwerthu nwyddau manwerthu, cynnal safonau cymhennu a chyflwyno, derbyn a phrosesu 
danfoniadau, yn ogystal â chynorthwyo gyda dyletswyddau gweinyddol, gan gynnwys yn achos y 
siop ar-lein. Bydd gofyn i chi amlygu gofal cwsmer uchel ei safon bob amser, a darparu gwasanaeth 
cymwynasgar a chyfeillgar.   
Mae cynorthwywyr y dderbynfa a manwerthu yn rhan o'r tîm masnachol bach yn ardal y bloc 
Stablau. Ymhlith y cyfrifoldebau y mae darparu gwasanaeth rhagorol ei safon i gwsmeriaid, gan 
greu amgylchedd cynnes a chyfeillgar i ymwelwyr, ymateb i anghenion arferol ac unigol, 
cynorthwyo a chyflenwi yn lle eraill yn y tîm manwerthu, yn ogystal ag yn ehangach ledled yr Ardd, 
a chefnogi cenhadaeth graidd yr Ardd.  

Teitl y swayed Cynorthwy-ydd Manwerthu

Adran Manwerthu

Yn adrodd i Goruchwylwyr Manwerthu

Yn gyfrifol am amh.

Oriau yr 
wythnos

30 awr yr wythnos (4 diwrnod o ddydd Llun i ddydd Sul; mae'n ofynnol 
gweithio'n rhan o rota ar benwythnosau)
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PRIF DDYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU 

1. Gweini ar ymwelwyr, a hynny gan amlygu safonau uchel o ofal cwsmer bob amser a darparu 
gwasanaeth cymwynasgar a chyfeillgar i hyrwyddo gwerthiant.  

2. Delio ag ymholiadau cwsmeriaid, sy'n cynnwys ateb galwadau ffôn a negeseuon e-bost.  

3. Gwerthu a hyrwyddo cynhyrchion manwerthu i gwsmeriaid mewn modd effeithlon a chyfeillgar.  

4. Cefnogi a hyrwyddo ethos, gweithgareddau ac enw da Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. 
Hwyluso ac annog y defnydd o'r Gymraeg.  

5. Ym mhob agwedd ar y rôl, mae meithrin perthnasoedd rhagorol ag eraill yn yr Ardd a'r tu hwnt 
iddi yn ddisgwyliadwy.    

6. Cadw pob ardal waith yn lân, yn daclus ac mewn trefn.  

7. Cynorthwyo i gynnal ein siop ar-lein, a'i rheoli.  

8. Ymdrin â thrafodion arian parod a defnyddio system til EPOS, sy'n cynnwys trin cardiau credyd/
debyd. Bod yn gyfrifol hefyd am gysoni'r til ar ddiwedd pob shifft a weithiwyd, ac am 
ddiweddaru taenlenni'r swyddfa gefn.    

9. Ateb y ffôn â chyfarchiad dwyieithog ac mewn modd cwrtais a chyfeillgar, gan drosglwyddo 
galwadau i unigolion perthnasol a/neu gymryd negeseuon.    

10. Derbyn danfoniadau stoc, a phrosesu stoc yn gywir.     
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MANYLEB Y PERSON 
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Meini prawf a thystiolaeth a ddisgwylir Dull Asesu

Addysg/Cymwysterau  
Gwybodaeth/Profiad 

Cymhwysedd/Galluoedd

Hanfodol

1 Addysg o safon gyffredinol dda, ynghyd â thystiolaeth o lythrennedd a 
rhifedd i safon dda (a ddynodir gan gymwysterau TGAU, Lefel 2 neu Safon 
Uwch, o leiaf)

✓ ✓

2 Tystiolaeth o ffocws ar wasanaeth cwsmeriaid, ynghyd ag ymwybyddiaeth 
o'ch effaith ar brofiad y cwsmer a brwdfrydedd dros gyflawni targedau. ✓ ✓

3 Sgiliau cyfathrebu rhyngbersonol amlwg – â chwsmeriaid, rheolwyr a chyd-
weithwyr.  Yn gallu dechrau sgyrsiau ag eraill yn rhwydd. ✓ ✓

4 Yn gallu gweithio ar y cyd mewn tîm, ynghyd ag ysgwyddo cyfrifoldeb yn 
annibynnol a gweithredu ar eich menter eich hun. ✓ ✓

5 Llais llafar clir, ynghyd â dull cwrtais a chyfeillgar dros y ffôn. ✓ ✓ ✓
6 Yn drefnus iawn, yn hyblyg, ac yn gallu dod o hyd i ffyrdd creadigol o 

ddatrys problemau. ✓ ✓
7 Yn hyddysg mewn TG. ✓ ✓
8 Tystiolaeth o'r gallu i drin arian parod a gweithredu til EPOS, ynghyd â 

chymhwysedd wrth ddefnyddio rhaglenni Microsoft Office megis Word, 
Excel ac Outlook.

✓ ✓ ✓

Desirable Criteria

9 Diddordeb gwirioneddol yng nghenhadaeth a diben yr Ardd, ynghyd â 
brwdfrydedd i gyfrannu at feithrin ysbryd ei thîm ac enw da ac ethos yr 
Ardd.

✓ ✓

10 Byddai cefndir mewn manwerthu yn fantais ond nid yw'n hanfodol. ✓ ✓
11 Rhuglder mewn Cymraeg ysgrifenedig a llafar. ✓
12 Gwybodaeth am y sector Twristiaeth a diddordeb ynddo.
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Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ni fydd cais wedi'i gyflwyno yn Gymraeg yn cael ei drin yn 
llai favroubly na chais gafodd ei gyflwyno yn Saesneg. 

Mae’r Ardd yn cadw’r hawl i gau’r hysbyseb hwn yn gynnar os daw digon o geisiadau i law. 

Mae croeso ichi wneud ymholiadau anffurfiol a dylech eu cyfeirio at Kay nau Jane yn 
shop@gardenofwales.org.uk. 

Anfonwch eich cais, ar ffurf llythyr cynnwys a CV, yn dweud yn glir sut rydych yn bodloni’r meini 
prawf, yn electronig os gallwch i catrin.evans@gardenofwales.org.uk erbyn dydd Llun 28 Chwefror.
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