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Canolfan Cymuned yw Canolfan y Fron ym mhentref mynyddig Y Fron yn Eryri.  Yn wreiddiol Ysgol y 

pentref, mae’r fenter gymunedol hwn yn cynnwys hostel 4 ystafell, 18 gwely (a adwaenir fel Y Llety), caffi, 

siop pentref a neuaddau ar gael yw llogi.  Mae gennym swydd wag ar gyfer Glanhawr Llety a Chyffredinol 

a fydd yn gyfrifol am wasanaethu’r 4 ystafell, cegin a chyntedd cyffredin y Llety yn ogystal â chyfrannu a 

gofynion glanhau cyffredinol mewn mannau eraill o’r Ganolfan. 

Sgiliau Gofynol: 

1. Sgiliau angenrheidiol 

a. Y gallu i wasanaethu a pharatoi gwlâu bync gan gynnwys y rhai uchaf sydd angen rhywfaint 

rhesymol o ffitrwydd corfforol 

b. Y gallu i weithio’n gyflym ac yn annibynnol 

c. Y manyldeb angenrheidiol i baratoi’r llety yn ddiogel i safonau Covid-19 

d. Chwaraewr tîm sy’n gallu gweithio’n effeithiol gyda rhannau eraill o’r sefydliad 

e. Ymrwymiad cryf i fodlonrwydd cwsmeriaid 

f. Yr hyblygrwydd i weithio oriau amrywiol o ddydd i ddydd fel mae ymwelwyr yn cyrraedd 

a gadael 

2. Sgiliau dymunol 

a. Profiad glanhau a pharatoi llety twristiaid i safon uchel 

b. Profiad o lanhau i safonau Covid-19 

c. Oherwydd 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 a noddwyd gan y Ganolfan 

Manylion cyswllt: 

Mae’r Llety ar agor trwy’r flwyddyn ond mae lefelau busnes yn nhymhorol.  Bydd deilydd y swydd yn cael 

ei gyflogi ar gontract 4 mis o 15 awr yr wythnos ar radd o hyd at £9.50 yr awr.  Ar ddiwedd y contract 4 mis 

ac yn seiliedig ar ba gyfyngiadau Covid-19 sydd mewn rỳm, gofyniad cwsmeriaid a pherfformiad, rydym yn 

disgwyl gallu cynnig contract newydd o 4 mis ble mae nifer yr oriau wedi’u cymhwyso i’r gofynion 

tymhorol.    

Ceisiadau: 
Anfonwch gopi o’ch CV trwy e-bost at enquiries@canolfanyfron.org neu trwy’r post i Llety, Canolfan y 

Fron, Upper Llandwrog, Caernarfon LL54 7BB.   
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