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 Canolfan Cymuned yw Canolfan y Fron ym Mhentref Y Fron yng nghanol Eryri.  Cyn Ysgol y pentref, 

mae’r fenter sy’n berchen i’r gymuned yn cynnwys hostel 18 gwely (a adwaenir fel Y Llety), caffi, siop 

pentref a neuaddau ar gael i’w llogi.  Mae swydd ar gael am Weinyddwr Llety a Rhentu Neuaddau a fydd 

yn gyfrifol am systemau archebu, gohebiaeth ymwelwyr a chydgysylltu gweithrediad yr hostel a rhentu’r 

neuaddau. 

 

Sgiliau Gofynnol: 

1. Sgiliau angenrheidiol 

a. Profiad o weinyddu llety i safon uchel. 

b. Profiad o weithredu systemau archebu llety ar lein a systemau archebu llety trydydd 

parti. 

c. Sgiliau cyfathrebu cryf. 

d. Bod yn aelod tîm sydd yn gallu gweithio’n effeithiol gyda rhannau eraill o’r sefydliad. 

e. Y gallu i ysgrifennu deunydd cymhellol i hyrwyddo gwasanaethau ‘r Llety a rhentu 

neuaddau. 

2. Sgiliau dymunol 

a. Profiad o ddefnyddio system archebu ar lein Smoobu. 

b. Profiad o sefydlu a gweinyddu Airbnb, Booking.com ac/neu Expedia. 

c. Profiad o sefydlu a gweithredu systemau archebu neuaddau ar lein. 

d. Mae’r meddalwedd a systemau bydd deilydd y swydd yn eu ddefnyddio yn gweithredu’n 

Saesneg a bydd rhan fwyaf o gohebiaeth gyda cwsmeriaid hefyd yn Saeneg.  Ohrwydd 

natur y swydd, mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ond ddim yn angenrheidiol.  

Bydd rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus bod yn fodlon ymgymryd gwersi Cymraeg wedi’i 

noddi gan y Ganolfan. 

Manylion cyswllt: 

Mae’r Llety a’r neuaddau yn gweithredu trwy’r flwyddyn ond mae lefel y busnes yn eithaf tymhorol.  Bydd 

deilydd y swydd yn cael ei gyflogi ar sail contract 6 mis o 15 awr yr wythnos ar raddfa o £9.50 yr awr.  Ar 

ddiwedd y contract 6 mis ac yn ddibynnol ar gyfyngiadau Covid-19, gofyn cwsmer, a pherfformiad, rydym 

yn disgwyl gallu cynnig contact 6 mis ychwanegol lle bydd nifer yr oriau wythnosol wedi cael eu cymhwyso 

i adlewyrchu gofynion tymhorol. 

Ceisiadau: 
Anfonwch gopi o’ch CV trwy e-bost i llety@canolfanyfron.org <mailto:llety@canolfanyfron.org> neu 

trwy’r post i Llety, Canolfan y Fron, Upper Llandwrog, Caernarfon LL54 7BB i gyrraedd erbyn 2ail Ebrill 

2021.  Mae copi o’r swydd ddisgrifiad llawn  ar gael ar https://www.canolfanyfron.org/wp-

content/uploads/2021/03/Job-Description-Llety-Marketing-Manager-Welsh.pdf  
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