
Menter Ty’n Llan Cyfyngedig 

 

Bodryn, Llandwrog, Gwynedd, LL54 5TN 

Rhif cwmni: 8577 

 

Rheolwr Tafarn Ty’n Llan - 
Swydd Ddisgrifiad  
 
Cyflog: £30,000; swydd llawn amser 
 
Pwrpas y swydd: Rheoli, gweinyddu a chydgordio rhedeg Ty’n Llan fel 
tafarn a busnes o ddydd i ddydd, gan weithio gyda’r Pwyllgor Rheoli, staff, 
gwirfoddolwyr, yr aelodau a’r gymuned leol 
 
Atebol i: Bwyllgor Rheoli Menter Ty’n Llan Cyf  
 
Disgwyliadau: 
 
Disgwylir i’r Rheolwr:  

• rannu naws  ac amcan y prosiect fel Cymdeithas Budd Cymunedol   

• gyfoethogi’r prosiect trwy ymroi o’i orau i wireddu’r freuddwyd o greu tafarn a busnes llewyrchus 
sy’n boddhau dyheadau’r gymuned  

• weithio ar y cyd fel rhan o dîm sy’n cefnogi ei gilydd 
 
Prif ddyletswyddau: 
 
1. Rheoli a Chydgordio Tîm 

1.1.  Bod yn Rheolwr Llinell i staff y bar, y gegin a’r glanhawyr, a goruchwylio’u gwaith o ddydd i ddydd 
1.2. Meithrin cydweithrediad o fewn y tîm  
1.3. Amserlennu gwaith staff y bar, y gegin a’r glanhawyr a sicrhau fod y Cofnod yn cael ei gwblhau’n 
ddyddiol 
1.4. Ymgymryd â phob gorchwyl perthnasol rhesymol arall sy’n hwyluso gwaith y tîm 
1.5.   Sicrhau gwasanaeth gwirfoddolwyr pan fo angen 
 

2. Rheoli Stoc 
2.1.  Cadw cofnodion cywir o holl stoc y dafarn ac anghenion rhedeg Ty’n Llan fel tafarn lewyrchus 
2.2. Trefnu ailstocio fel bo raid, archebu a chyrchu stoc 
2.3. Sicrhau prynu’n gost effeithiol bob amser 
2.4. Gofalu’n feunyddiol rhag gwastraff diangen  
2.5. Cadw cofnod a phob gwaith papur sy’n ymwneud ac unrhyw archeb neu wariant ar stoc  

 
3. Ariannol 

3.1. Sicrhau fod y fflôt dyddiol yn gyson ac yn gywir 
3.2. Cyfrifoldeb dros, a goruchwylio’r drefn, o gysoni’r til ar ddiwedd dydd 
3.3. Sicrhau bod pob gwerthiant cerdyn credyd wedi’i gofnodi a’i ddogfennu’n gywir 
3.4.  Bod yn atebol am unrhyw arian a ddyranwyd i chi fel arian parod 
3.5. Sicrhau bod gwaith papur yn gywir ac ar gael ar gyfer pob pryniant ac, ymhellach, bod pob bil lle 
codir TAW yn datgan hynny’n gywir 
3.6. Cadw derbynebau a biliau’n drefnus i’w trosglwyddo i’r Trysorydd 
3.7. Os yw’r ddarpariaeth offer yn caniatáu, sicrhau fod pob incwm wedi’i gofnodi’n gywir yn ôl ei 
ddiffiniad 
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4. Gweinyddiaeth 
4.1. Bod yn gyswllt cyntaf ar gyfer pob ymholiad 
4.2. Cydweithio gyda’r Pwyllgor Rheoli a’r Is-bwyllgorau i sicrhau llwyddiant pob gweithgaredd 
cymunedol a drefnir, gan gynnwys ymdrin â grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr, trefnu 
cyhoeddusrwydd a datganiadau i’r wasg 

 
5. Cyffredinol 

5.1. Sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion statudol cyfredol gwerthu a gweini alcohol a hylendid bwyd ac â 
thrwydded eiddo Ty’n Llan 
5.2. Sicrhau cydymffurfiaeth â phob gofyniad statudol arall, gan gynnwys yn arbennig gofynion Iechyd a 
Diogelwch, Hylendid a Iechyd yr Amgylchedd 
5.3. Bod yn ymwybodol o holl bolisïau Menter Ty’n Llan Cyf a sicrhau fod gweithrediad y busnes yn 
gyson â’r polisïau hynny 
5.4. Cwblhau unrhyw ddyletswyddau eraill rhesymol er mwyn medru cyflawni’r swydd yn effeithiol 

 

This is a job description for a position where the ability to speak Welsh is essential.  

 


