
Llety Arall Cyf.

Swydd:   Cydlynydd Llety Arall
Yn atebol i: Y Bwrdd Rheoli 

Cyflog: £15,000 y flwyddyn

Pensiwn: Cynllun Pensiwn Lle Gwaith (Cyfraniad Cyflogwr 3%) 

Oriau Gwaith: 30 awr (oriau i amrywio yn ôl diwrnod yr wythnos a’r tymor)

Gwyliau:  20 diwrnod (heb gynnwys Gwyliau Banc)
 
Dyddiad Cychwyn: cyn gynted â phosibl

Noder Swydd dros dro hyd Rhagfyr  2019 fydd hon yn y lle cyntaf.  
Bydd y swydd i’w hadolygu yn sgil perfformiad y busnes.

Cyd-destun

Mae Llety Arall Cyf. yn gwmni  budd cymunedol a sefydlwyd yng Nghaernarfon yn 2016 
(www.lletyarall.org).  Ei nod yw “creu canolbwynt ar gyfer gwasanaethau i ddenu a 
chroesawu ymwelwyr sydd eisiau cael blas a phrofiad o dref Gymreiciaf Cymru – os nad y 
Byd – drwy gynnig llety a chyfleusterau dehongli yng nghanol y dref a fydd â naws hollol 
Gymraeg”(dyfyniad o’r Cynllun Busnes).
  
Llwyddwyd i godi yn agos at £150,000 drwy gyfranddaliadau cymunedol ac y mae gan y 
cwmni yn agos at 300 o gyfranddalwyr.  Mae chwech o gyfarfwyddwyr (i gyd yn lleol)  wedi
eu hethol i orcuhwylio datblygiad a gweinyddiaeth y busnes.  Gyda chymorth hefyd oddi 
wrth grantiau a benthyciadau y mae’r cwmni wedi prynu 9 Stryd y Plas ddechrau 2018  i 
wireddu ei weledigaeth.  
 
Ers hynny bu’r cwmni, gyda help nifer o gyfranddalwyr, gwirfoddolwyr a chontractwyr lleol, 
yn addasu a gwella’r adeilad i baratoi ystafelloedd cysgu ac ystafell amlbwrpas  i ddenu a 
chroesawu ymwelwyr. sydd eisiau dod i Gaernarfon i loywi eu Cymraeg a phrofi 
cymreictod Caernarfon.  Mae hefyd siop ar y llawr daear sydd yn cael ei baratoi ar gyfer ei 
osod. 

O ran, marchnata rhagwelwn mai’r flaenoriaeth fydd targedu trefnwyr cyrsiau gloywi 
Cymraeg yng ngweddill Cymru a thu hwnt ond disgwyliwn y bydd y cyfleusterau yn 
ddeniadol i unigolion a theuluoedd eraill sydd am loywi eu Cymraeg neu am brofi iaith, 
diwylliant  a bywyd Caernarfon.  Bydd y swydd hefyd yn gyfrifol am farchanta’r ystafell 
amlbwrpas ac am dargedu sefydliadau, grwpiau cymunedol ac unigolion mwy lleol sydd 
am logi’r cyfleusterau hyn.



Pwrpas y Swydd

Y mae’r cwmni angen cyflogi Cydlynydd  i fod yn gyfrifol am dyfu ac am farchnata a 
goruchwylio’r busnes
Dyma brif pwrpasau’r swydd:

• Gweithredu cynllun marchnata a chyfathrebu’r Bwrdd i gynhyrchu ymholiadau am 
gyfleuesterau llletya a chyfarfod yr adeilad a’u hwyluso i droi’n archebion;

• Cynnig gwasanaeth cwsmer rhagorol cyn, yn ystod ac ar ól yr archeb (gan gynnwys
prosesu archebion ar gyfer y llety a’r cyfleusterau a delio gydag cheisiadau cwsmer 
am gymirth;

• Sicrhau fod y cyfleusterau yn addas i’r diben ac yn cael eu cynnal a’u paratoi’n  
briodol gan weithio o fewn cyllideb y cwmni;

• Paratoi adroddiadau rheolaidd ar berfformiad y busnes i’r Bwrdd Rheoli.

Swydd Ddisgrifiad

Bydd y Cydlynydd yn gyfrifol am: 

• bob agwedd ymarferol o ddatblygu a gweithredu rhaglen waith i farchnata’r 
cyfleusterau er mwyn denu cwsmeriaid dichonol ac i sicrhau yr ailadroddir 
archebion lle’n bosibl;

• yn cydweithio gyda’r Bwrdd, ac yn cyfrannu at, greu ac adolygu defnyddiau i 
farchnata a denu’r marchnadoedd hyn, gan gynnwys defnydddiau ar lein;  

• prosesu archebion, am groesawu ymwelwyr (o fewn oriau gwaith)  a monitro 
bodlonrwydd cwsmeriaid;

• cydgordio a rhaglennu gwirfoddolwyr i ddelio gyda derbyn lletywyr tu allan i oriau 
arferol; 

• hybu a chodi ymwybyddiaeth o amcanion a gweithgareddau  Llety Arall  drwy ei 
gwefan, yn y wasg cenedlaethol a lleol, mewn digwyddiadau, taflenni a chyfryngau 
eraill a thrwy ddefnyddio mecanweithiau priodol ar gyfer cyhoeddusrwydd, yn unol â
Strategaeth Gyfathrebu y Bwrdd;

• trefnu a sicrhau fod yr adeilad i gyd (yr ystafelloedd cysgu, yr ardaloedd cyffredin a’r
ystafel aml bwrpas) yn barod ac yn addas i dderbyn y cwsmeriaid.  Bydd hyn yn 
cynnwys trefnu fod yr adeilad yn cael ei lanhau a’i baratoi yn bwrpasol;

• gweithredu systemau ariannol  y busnes mewn cydweithredi á’r Trysoryd (yn 
cynnwys archebu a chyflawni nwyddau a gwaith a brynwyd o’r tu allan) gan weithio 
o fewn cyllidebau’r Bwrdd Rheoli; 

• paratoi adroddiadau ac adrodd ar berfformiad yn rheolaidd i’r Bwrdd Rheoli. 

Dyddiad Cau: Tachwedd 14eg 5:00pm

Dychweler i Llety Arall, 10 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RR

                     



CYDLYNYDD LLETY ARALL  – MANYLEB Y PERSON

Mae’r adran hon yn manylu ar y profiad, y sgiliau, yr wybodaeth a’r
rhinweddau personol sy’n ofynnol ar gyfer y swydd

Profiad     Hanfodol Dymunol
Profiad o redeg a darparu gwasanaeth debyg         
Cydlynu prosiect gan gynnwys rheoli pobl,cyllidebau ac adnoddau √
Cyflogi a gweithio gyda chontractwyr √

Profiad o weithio gyda gwirfoddolwyr ac amrywiaeth eang o bobl           √

Defnyddio systemau gwybodaeth a thechnoleg megis Word, Excel, 
Outlook a Powerpoint i ddarparu adroddiadau a cheu dogfennau eraill √

Gwybodaeth Hanfodol Dymunol
Ysgrifennu, darllen a thrafod yn y Gymraeg √
Sgiliau cyfathrebu da mewn ieithoedd eraill; √

Dealltwriaeth dda o ofynion marchnata a chyfathrebu          √

Arferion gweithio diogel ac asesu risg     √
Arall Hanfodol Dymunol
Cymhwyster cymorth cyntaf √
Rhinweddau personol Hanfodol Dymunol

Gallu cynnal lefelau uchel o frwdfrydedd a hunangymhelliant √

Gallu gweithio ar eich liwt eich hun a chydweithredu fel rhan o dîm √

Didwylledd, pwyll a doethineb          √

Agwedd hyblyg at waith   √


