
HaverHub 
12 Quay Street, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 1BG 

 

HaverHub CIC – Volunteer Role Description – March 2021 

Disgrifiad Rôl Gwirfoddoli  
 

 
Teitl y rôl: Gofalwr Gwirfoddol 
 
 
Prif bwrpas y rôl: I gefnogi y gwaith cyffredinol o redeg HaverHub, cynorthwyo gydag 
atgyweiriadau a chynnal cyfleusterau i safon uchel. 
 
Adran: Gweithrediadau a Chyfleusterau 

 
Lleoliad: HaverHub HQ, Yr Hen Swyddfa 
Bost, Stryd y Cei, Hwlffordd 
 

 
Swydd yn atebol i: Rheolwr 
Gweithrediadau a Chyfleusterau 
 

 
Swydd yn gyfrifol am: N/A 

 
 

 
Prif ddyletswyddau 

 
•  Cynnal gwiriadau safle rheolaidd a nodi unrhyw atgyweiriadau, difrod neu faterion safle 

eraill ac adrodd i'r Rheolwr Safle yn ôl yr angen. 
• Ymgymryd ag atgyweiriadau DIY sylfaenol o fewn paramedrau y cytunwyd arnynt neu 

adrodd ar faterion cynnal a chadw sydd angen mwy o gymorth cytundebol. 
• Cwblhau siartiau safle, adroddiadau a gwybodaeth arall sydd ei hangen ar y timau. 
• Yn dibynnu ar yr oriau y cytunwyd arnynt, efallai y bydd angen i chi agor y safle yn y bore 

neu gloi ar ddiwedd y dydd, a chwblhau gwiriad trylwyr o'r safle. 
• Trwy drefniant ymlaen llaw, byddwch ar gael ar gyfer danfoniadau, contractwyr a 

ymweliadau eraill â’r safle sy'n berthnasol i'r rôl. 
• Yng ngofal allweddi: Os yw hwn yn gyfrifoldeb y cytunwyd arno, bydd gofyn diogelu set o 

allweddi a bod yn berson cyswllt pe bai mynediad annisgwyl yn cael ei ganfod. Efallai y 
bydd gofyn i chi gynorthwyo gyda sefyllfaoedd diogelwch / argyfwng, darparu teledu cylch 
cyfyng i'r heddlu pe bai rhywun yn torri i mewn i’r safle ac ati. 

 
Bydd hyblygrwydd gan y gwirfoddolwyr dros y tasgau a nodwyd uchod, a gellir teilwra’r rôl i 
weddu i brofiad yr unigolyn. Gellir adnabod tasgau ychwanegol yn dibynnu ar sgiliau a 
diddordebau’r unigolyn. 
 

 
 
Diweddarwyd diwethaf: 25/03/2021 
Dyddiad y diweddariad nesaf: 25/04/2021 
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Manyleb Person 
 

Teitl y rôl: Gofalwr Gwirfoddol  
Adran: Safle 

 
Canllaw yn unig yw'r fanyleb person isod ar gyfer y cymwysterau, y profiad a'r sgiliau a fyddai'n fuddiol ar 
gyfer y rôl wirfoddol sydd ar gael. Darperir hyfforddiant lle bo angen. 
 

 
Ffactor 

 

 
Hanfodol 

 

 
Dymunol 

Cymwysterau   
§ Sgiliau darllen ac ysgrifennu ü  

Profiad perthnasol   
§ Gweithio’n dda fel rhan o dîm, ond 

hefyd â’r gallu i weithio yn 
annibynnol. 

ü  

§ Profiad o gynnal a chadw, 
atgyweiriadau neu grefft benodol ü  

§ Gwasanaeth cwsmer gwych  ü 
§ Y gallu i ddefnyddio offer a 

chyfarpar sylfaenol sy'n gysylltiedig 
â'r rôl 

ü  

Tueddfryd, sgiliau a gallu   
§ Sgiliau rhifedd a llythrennedd da ü  
§ Yn ymwybodol o bryd i geisio 

cymorth a chyngor ü  

§ Cefnogi a sicrhau y cedwir at 
fesurau diogelwch COVID-19 ü  

§ Sylw i fanylion ü  
Nodweddion personol   

§ Yn angerddol am wneud 
gwahaniaeth ü  

§ Ymrwymiad i werthoedd HaverHub ü  
§ Siarad Cymraeg  ü 

 
 
Cysylltwch â ni os hoffech gael sgwrs anffurfiol, os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os 
hoffech drefnu ymweliad. 
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Saesneg neu Gymraeg. 
 
Enw: James Cordell 
Teitl: Cydlynydd Gwirfoddolwyr 
E-bost: recruitment@haverhub.org.uk 


