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Mae Gwasanaethau Theatraidd Caerdydd yn weithgynhyrchydd 
golygfeydd o’r radd flaenaf yn creu setiau a golygfeydd i nifer o 
gwmnïau celfyddydau perfformio mwyaf blaenllaw’r byd theatr, 
opera a bale fel yr Opera Frenhinol, y Theatr Genedlaethol, Opera 
North, Sonia Friedman Productions, Opera Cenedlaethol Lloegr, 
Glyndebourne, Cameron Mackintosh, Atlanta Ballet, Almeida 
Theatre, Chicago Lyric Opera, Mamma Mia! – The Party a Opera 
Cenedlaethol Cymru.

Wedi’i leoli yng Nghaerdydd, ac yn gwmni sy’n eiddo’n llwyr i  
Opera Cenedlaethol Cymru byd-enwog, mae CTS wedi chwarae 
rhan flaenllaw yn natblygiad prifddinas Cymru fel yr hwb creadigol  
a chelfyddydol sy’n tyfu gyflymaf yn y DU y tu allan i Lundain.  
Mae gan Gaerdydd gymunedau celfyddydol, dylunio, diwylliannol  
a chyfryngau bywiog, ffyniannus ac amrywiol a lleoliadau a 
chreadigol o’r radd flaenaf.
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Disgrifiad Cyffredinol

Mae Gwasanaethau Theatrig Caerdydd (CTS) yn is-gwmni sydd yn 
eiddo llwyr i Opera Cenedlaethol Cymru. Mae’r adran adeiladu yn 
cynnwys yr adran Gwaith Coed, yr adran Weldio a Gwneuthuro a’r 
Swyddfa Luniadu.

Prif ddiben y swydd
Adeiladu golygfeydd i gwrdd â’r safonau sy’n 
ofynnol gan y cwmni a’r cleient, gweithio’n 
bennaf o luniadau adeiladu ac yn achlysurol 
trwy gyfarwyddyd llafar; i ddilyn prosiectau 
o’r gweithdai hyd at ffitiadau ar y llwyfan neu 
mewn lleoliadau eraill.

Cwmpas
Mae Gwneuthurwyr Weldio yn adrodd 
yn uniongyrchol i’r Pennaeth Adeiladu 
ynghylch pob mater personél. Maent yn 
cysylltu’n uniongyrchol â’r Uwch Wneuthurwr 
Prosiectau a’r Goruchwyliwr Adeiladu. Bydd 
yn gweithio fel rhan o dîm sy’n cynnwys 
Adran Gelf Golygfeydd CTS er mwyn 
cynhyrchu golygfeydd o’r radd flaenaf a 
gontractiwyd i CTS gan gleientiaid amrywiol 
yn y DU a thramor.

Adran Gwasanaethau Theatrig  
Caerdydd (CTS)

Cyflog £23,937.68 y flwyddyn

Parhaol

Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau 
Dydd Llun 30 o Fai 2022, 5pm

Dyddiad cyfweliadau
9/10 Mehefin 2022
Yn weithredol gyfrifol am: 
Gynorthwywyr Gweithdy
Prentisiaid 
Lleoliadau Gwaith Gwneuthuro Metel

Yn weithredol gyfrifol i:
Uwch Staff Prosiectau
Goruchwyliwr Adeiladu
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Sgiliau technegol
  Deall a gweithio o luniadau adeiladu a 

ddarparwyd gan y swyddfa luniadu neu 
weithiau eraill.

  Gwerthfawrogi’r rhyngweithio rhwng gwahanol 
luniadau ar yr un prosiect.

  Rhoi gwybod am unrhyw anghysondebau a 
nodir ar luniadau a gyhoeddwyd.

  Sicrhau fod aelodau eraill o’r tîm yn deall y 
lluniad a gyhoeddwyd i leihau camgymeriadau.

  Trafod â’r Goruchwyliwr Adeiladu a/neu reolwr 
y Prosiect a’r swyddfa luniadu i sicrhau bod y 
prosiect yn rhedeg yn esmwyth.

  Gallu gweithio gyda dur yn bennaf, ac weithiau 
gydag Alwminiwm gan ddefnyddio technegau 
weldio, plygu, torri a siapio.

  Adeiladu fframiau a bresys a rhannau 
cysylltiedig.

 Adeiladu unedau mynediad a llwyfannau.

  Meddu ar wybodaeth ymarferol o nodweddion 
a gosodiadau pensaernïol.

 Gwneud eitemau prop metel a dodrefn plaen.

  Gwneud gwaith adnewyddu penodol yn ôl  
yr angen.

  Paratoi rhestrau torri o luniadau gweithio a’u 
marcio yn ôl yr angen.

  Rhoi gwybod am unrhyw anghysondebau neu 
broblemau i uwch bersonél.

  Trafod unrhyw ddewisiadau amgen perthnasol 
mewn perthynas â’r briff adeiladu.

  Cofnodi’r holl ddeunyddiau a ddefnyddir a 
sicrhau’r lleiafswm o wastraff.

  Peiriannu deunyddiau yn ôl yr angen gan 
ddefnyddio amrywiaeth o offer a chyfarpar.

  Cydosod strwythurau a sicrhau bod cywirdeb 
yn cael ei gynnal.

  Cynhyrchu gorffeniad o ansawdd da a sicrhau 
bod elfennau wedi’u gorffen i fanylebau y 
cytunwyd arnynt.

  Atodi’r holl ffitiadau angenrheidiol yn unol â’r 
manylebau gan roi sylw arbennig i ddiogelwch 
y defnyddiwr terfynol

  Storio’n ddiogel mewn lleoliad addas.

Prif gyfrifoldebau
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Cynnal a chadw cyffredinol
  Glanhau offer a chyfarpar i’w cadw mewn  

cyflwr da.

  Rhoi gwybod am unrhyw ddiffygion i’r 
Goruchwyliwr Adeiladu er mwyn trefnu gwaith 
atgyweirio.

  Cadw eich ardal waith bersonol yn lân ac  
yn daclus.

  Sicrhau y gwastraffir cyn lleied o adnoddau  
â phosibl.

  Dychwelyd yr holl offer a chyfarpar i’r ardal 
storio dan glo ar ddiwedd pob diwrnod gwaith.

  Gwirio bod storfeydd wedi’u cloi a bod y 
goleuadau a ffaniau echdynnu wedi’u diffodd  
ar ddiwedd pob diwrnod gwaith.

  Hyrwyddo arferion gwaith rhagorol.

Sgiliau cyfathrebu
  Cydgysylltu â’r swyddfa luniadu ynghylch 

technegau a gorffeniadau cydosod.

  Cysylltu ag adrannau eraill pan fydd proses yn 
effeithio ar y darn sy’n cael ei weithio arno.

  Gweithio gyda’r holl staff eraill yn yr adran i 
sicrhau llif gwaith cyson ac effeithlon.

  Hyrwyddo gweithdrefnau ac arferion  
gweithio da.

  Trafod manteision neu anfanteision unrhyw 
newidiadau arfaethedig gydag uwch bersonél.

  Nodi a thrafod unrhyw gyfleoedd i wella 
cynhyrchiant a gwasanaeth.

  Arsylwi lefelau stoc o ran eich swydd eich  
hun a rhoi gwybod am unrhyw ddiffygion.

  Siarad â chleientiaid yn absenoldeb uwch 
bersonél.
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Gwerthoedd y Cwmni
Gynhwyso  Mae gennym ddiwylliant 
gweithle lle mae pob person yn cael  
ei barchu a’i werthfawrogi 

Cydweithredol  Rydym yn gweithio 
fel tîm i gyflawni nodau cyffredin

Arloesol  Rydym yn herio ein hunain 
yn greadigol ac yn annog syniadau 
newydd

Hael  Mae ein pobl yn defnyddio  
eu talent, gwybodaeth a sgiliau  
gyda haelioni ysbryd 

Gyfrifol  Rydym yn gweithredu  
gydag uniondeb ac atebolrwydd



Sgiliau trefnu
  Cynllunio eich gwaith eich hun ymlaen llaw  

er mwyn sicrhau eich bod yn bodloni eich  
terfynau amser.

  Dadansoddi’r broses waith yn ddyddiol er 
mwyn sicrhau bod camau allweddol yn cael  
eu cwblhau mewn da bryd i fodloni eich 
terfynau amser. Mae hyn yn arbennig o  
bwysig wrth ymwneud â gwneuthuro metel  
a therfynau amser y stiwdio baentio.

  Cynllunio gofynion lle eich hun ymlaen llaw  
er mwyn sicrhau cyn lleied o darfu â phosibl  
i’r llif gwaith cyffredinol.

  Trafod yr angen am staff ychwanegol a neu 
oriau goramser gydag uwch bersonél ar 
adegau allweddol yn ystod y prosiect.

  Trafod dyddiadau cwblhau gydag uwch 
bersonél er mwyn trefnu trafnidiaeth cludo  
neu fel arall.

  Cynllunio ac adolygu ymlaen llaw ganllaw  
bras i’r gweithdy drwy gydol y prosiect ar 
brosiectau unigol.

Cyfrifoldebau Personol
  Ymgymryd â phrosiectau yn unigol a dan 

oruchwyliaeth yn ôl y gofyn.

  Goruchwylio llafur achlysurol a dan gontract 
yn ôl yr angen.

  Datblygu cysylltiadau cadarnhaol gyda 
chydweithwyr, rheolwyr ac aelodau tîm. 

  Sicrhau a chynnal ymddiriedaeth a chefnogaeth 
cydweithwyr, rheolwyr ac aelodau tîm.

  Annog hunan-ddatblygiad a hunan-gymhelliant.

  Hyrwyddo gweithdrefnau ac arferion  
gweithio da.

  Sicrhau bod unigolion, timau, cydweithwyr 
a rheolwyr yn cael gwybod am wybodaeth 
briodol.

Cyffredinol 
  Cydweithredu â ni i gydymffurfio â 

deddfwriaeth, polisïau a gweithdrefnau iechyd 
a diogelwch perthnasol wrth gyflawni’r swydd. 
Mae’r swydd hon yn cynnwys cyfrifoldebau ar 
gyfer materion Iechyd a Diogelwch ar lefel 6 
(gweler ynghlwm).

 Ymddwyn yn unol â’n gwerthoedd.

  Cynnal cyfrinachedd a chadw at ganllawiau 
diogelu data a chanllawiau cysylltiedig lle y 
bo’n briodol.

  Sicrhau cydymffurfiaeth â’n polisïau a’n 
gweithdrefnau bob amser.

  Bydd y swydd wedi’i lleoli yn safle CTS yng 
Nghaerdydd, ond bydd yn cynnwys teithio  
i leoliadau o fewn y DU a thramor.

  Nid yw’r dyletswyddau yn y swydd ddisgrifiad 
hwn yn hollgynhwysol a gellir eu newid ar 
unrhyw adeg i adlewyrchu anghenion  
newidiol y sefydliad.

  Gyrru cerbydau’r cwmni a cherbydau wedi’u 
llogi pan fo angen.

  Goruchwylio’r holl waith llwyfannu a gosod 
golygfa ar y safle.

  Cefnogi’r gwaith o reoli prosiectau’n 
ddidrafferth.

  Rhaid i iechyd a diogelwch holl aelodau’r tîm 
fod yn hollbwysig bob amser a rhaid dilyn 
yr holl reolaethau diogelwch (gweler lefel y 
cyfrifoldeb sydd ynghlwm).
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Sgiliau, gwybodaeth a phrofiad

  Lefel uchel o sgil a gallu ym mhob agwedd 
ar adeiladu golygfeydd, yn enwedig mewn 
perthynas â thechnegau weldio a gwneuthuro, 
ond hefyd mewn dulliau adeiladu eraill sy’n 
gysylltiedig â chynhyrchu golygfeydd. Bydd 
Gwneuthurwyr Weldio hefyd yn hyfedr iawn 
yn y defnydd o’r holl offer llaw a pheiriant 
perthnasol.

  Gallu blaenoriaethu llwyth gwaith cymhleth  
a gweithio o fewn terfynau amser tynn.

  Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu ar lafar  
ac ysgrifenedig rhagorol.

  Gallu gweithio heb oruchwyliaeth ac achub  
y blaen, ond gweithio fel rhan o dîm hefyd.

  Sgiliau rheoli amser rhagorol.

 Y gallu i roi sylw at fanylder.

 Hyblyg o ran arferion gweithio.

 Mae trwydded yrru lawn, lân yn ddymunol.*

 Gallu siarad/ysgrifennu yn Gymraeg. *

 Dealltwriaeth o ddeddfwriaeth GDPR. *
 

Manyleb Person
Gofynion Corfforol
 
  Mae disgwyl i Wneuthurwyr Weldio fod ar eu 

traed am y rhan fwyaf o’r diwrnod gwaith.

  Wrth weithio ar olygfeydd, bydd gofyn i weithiwr 
ddringo a /neu gydbwyso, cyrraedd gyda’i 
freichiau, plygu, penlinio, cwrcwd a chropian.

  Bydd gofyn iddynt eistedd o bryd i’w gilydd 
ac yn aml disgwylir iddynt godi gwrthrychau, 
weithiau hyd at hanner can kilo.

  Hefyd, mae angen i Wneuthurwyr Weldio  
allu trin offer, cyfarpar a gwrthrychau eraill 
gyda’u dwylo.

  Mae pwyntiau sydd wedi’u marcio â seren (*) 
yn ddymunol yn hytrach nag yn hanfodol.
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Cyfrifoldebau Unigol
Holl Weithwyr
(Lefel 6)

Pob person cyflogedig,  
gan gynnwys Rheolwyr
Cyfrifoldebau
Mae’r holl weithwyr yn gyfrifol am: -

   Ddilyn a gweithredu rheolau a systemau  
sy’n deillio o’r Polisi Iechyd a Diogelwch  
a threfnu i roi’r polisi ar waith.

  Cymryd gofal rhesymol am eu hiechyd a’u 
diogelwch personol ac iechyd a diogelwch eu 
cyd-weithwyr ac eraill y gallai eu gweithredoedd 
neu eu hesgeulustod yn y gwaith effeithio’n 
uniongyrchol neu’n anuniongyrchol arnynt.

  Rhoi gwybod i’r Rheolwr priodol am beryglon  
a diffygion posibl neu wirioneddol yn brydlon.

  Ymgymryd â hyfforddiant iechyd a diogelwch  
a ystyrir i fod yn hanfodol yn ôl y Cwmni er 
mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth bresennol  
a Pholisi Iechyd a Diogelwch y Cwmni.

  Bod yn ymwybodol o’r camau cywir i’w cymryd 
pe bai damwain, tân neu argyfwng arall.

  Cydweithio â’r Tîm Rheoli a gweithwyr eraill 
wrth fodloni gofynion statudol.

  Peidio ag ymyrryd ag unrhyw beth a 
ddarperir i amddiffyn eu hiechyd, diogelwch 
neu lesiant sy’n ofynnol yn ôl deddfwriaeth 
na’u camddefnyddio, a defnyddio unrhyw 
beiriannau, offer, sylwedd neu ddyfais 
ddiogelwch yn unol ag unrhyw hyfforddiant  
a chyfarwyddyd.

Iechyd a Diogelwch

Goruchwyliwr AdeiladuGwneuthurwr Weldio


