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Disgrifiad Swydd  
Cynorthwy-ydd Gwasanaeth i Gwsmeriaid 
Hanfodol yw’r holl feini prawf oni bai y nodir fel arall 
 
Yn adrodd i’r: Uwch-swyddog Gwasanaeth i Gwsmeriaid   
Yn gyfrifol am:  amh.  
Pwrpas Cyffredinol y Swydd:   
Cynorthwyo â darparu gwasanaeth o ansawdd uchel i gwsmeriaid ar gyfer tenantiaid 
Barcud sy’n galluogi Barcud i gwrdd â’i amcanion busnes ac anghenion ei gwsmeriaid 
allanol.   
 
Cyfrifoldebau Allweddol –  
Gwasanaeth i Gwsmeriaid: 

• Darparu gwasanaeth o ansawdd uchel, â’i ffocws ar gwsmeriaid, i denantiaid.  
• Bod yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau gan denantiaid a rhanddeiliaid, 

gan ateb ymholiadau a chyfeirio tenantiaid at gydweithwyr eraill pan fo’n briodol.  
• Sicrhau bod atgyweiriadau’n cael eu harchebu a’u prosesu’n brydlon, gan adrodd 

yn ôl pan fo problem gyson â chyflawni atgyweiriadau.  
• Gweithredu’r gwasanaeth derbynfa a ffôn ill dau ar gyfer tenantiaid a rhanddeiliaid 

eraill, gan gyfarch unrhyw denantiaid ac ymwelwyr mewn ffordd gyfeillgar, 
broffesiynol a chroesawgar.  

• Cydweithio ar draws y sefydliad i sicrhau bod ymholiadau tenantiaid yn cael eu 
hateb yn llwyddiannus ac yn gyflym.  

• Cyfeirio tenantiaid at randdeiliaid allanol, gan gynnwys Awdurdodau Lleol, pan fo’n 
briodol.  

• Mewnosod data a chofnodion yn ymwneud â gwasanaeth i gwsmeriaid ac 
atgyweiriadau yng nghronfeydd data Barcud.  

• Bod yn gyfrifol am dderbyn rhent dros y ffôn ac wyneb yn wyneb yn ogystal â’r 
gweinyddu ar gyfer gwahanol ddulliau incwm gan gynnwys debydau uniongyrchol, 
cardiau taliadau a threfniadau talu.  

• Cofnodi unrhyw gwynion anffurfiol a chanmoliaeth, gan ddosbarthu’r rhain i’r timau 
/ swyddogaethau perthnasol o fewn Barcud.  

• Didoli a dosbarthu post sy’n dod i mewn.  
• Ymateb i’r swyddogaeth ‘we-sgwrs’ ar y wefan fel y bo’n briodol ac ymateb i 

unrhyw ymholiadau a wneir pan nad yw gwe-sgwrs ar gael. 
• Rhoi cefnogaeth weinyddol yn ôl yr angen.   
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• Cynorthwyo ag unrhyw ymarferion proffilio tenantiaid. 
• Cynorthwyo ag unrhyw faterion eraill yn ymwneud â gwasanaeth i gwsmeriaid.  
• Dirprwyo dros yr Uwch-Swyddog Gwasanaethau i Gwsmeriaid pan fo angen.  

Pobl: 
• Hybu diwylliant perfformiad uchel sy’n gyrru gwelliant parhaus a mesurau 

effeithlonrwydd. 
• Cyfleu blaenoriaethau, cynlluniau, gweledigaeth ac amcanion y Gymdeithas i 

sicrhau cyflawniad effeithiol yn ôl y safonau gwasanaeth a’r targedau a fydd wedi’u 
cytuno.  

Corfforaethol 
• Hyrwyddo, meithrin a rheoli partneriaethau effeithiol â rhanddeiliaid mewnol ac 

allanol i gyflawni gwelliant parhaus mewn darparu gwasanaethau. 
• Hyrwyddo mentrau Iechyd a Lles drwy’r sefydliad cyfan. 
• Darparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid mewn perthynas â’r holl gwsmeriaid 

mewnol ac allanol.  
• Gweithio o fewn polisïau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant y Gymdeithas 

bob amser ac ym mhob agwedd ar ddarparu gwasanaethau a chyflogaeth.  
• Sicrhau bod y Gymdeithas a’i gweithwyr yn cydymffurfio â’r holl ofynion cyfreithiol, 

statudol a rheoleiddiol yn ogystal â’r arferion gorau.  
• Ym mhob agwedd ar waith y Gymdeithas, hyrwyddo cyfathrebiadau effeithiol, 

rhagoriaeth mewn gwasanaeth i gwsmeriaid, a ffocws ar welliant parhaus. 
• Cyflawni’r cyfryw ddyletswyddau a chyfrifoldebau eraill ag a all yn rhesymol gael eu 

gofyn. 

 
 
Ni fwriedir i’r disgrifiad swydd hwn fod yn rhestr hollgynhwysfawr ac yn sgil gofynion, 
deddfwriaeth a rheoliadau cyfnewidiol, efallai y caiff y dyletswyddau eu hadolygu a’u 
diwygio fel y gwelir yn rhesymol ac yn briodol. 
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Manyleb Bersonol 
Cynorthwy-ydd Gwasanaethau i Gwsmeriaid 

 
Mae’r fanyleb berson hon yn nodi’r profiad a’r sgiliau ar gyfer swydd Cynorthwy-ydd 
Gwasanaeth i Gwsmeriaid gyda Barcud. Rhai hanfodol yw’r holl sgiliau a phrofiad heblaw 
lle nodir yn benodol mai rhai dymunol (D) ydynt. 
Cymwysterau 

• Wedi derbyn addysg i lefel TGAU, gan gynnwys Iaith Saesneg. 
• Tystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol rhagweithiol. (D) 

Profiad 
• Profiad mewn rôl o ymwneud yn uniongyrchol â chwsmeriaid. 
• Darparu Gwasanaethau i Gwsmeriaid ar y ffôn ac wyneb yn wyneb.   
• Cymryd taliadau dros y ffôn.  
• Cadw cofnodion o wasanaethau lle mae ymwneud uniongyrchol â chwsmeriaid.  
• Sector gyhoeddus, Cymdeithasau Tai, trydedd sector neu rywbeth perthnasol 

arall. (D) 

Sgiliau / Gwybodaeth 
• Gwybodaeth o gronfeydd data a gallu i gadw systemau a chofnodion yn gyfredol. 
• Ffordd gyfeillgar, broffesiynol a chroesawgar.  
• Yn medru’r Gymraeg a’r Saesneg. 
• Ymroddiad cryf i ddiwylliant â’i ffocws ar bobl. 
• Yn gallu hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ym mhob agwedd ar gyflogaeth a 

darparu gwasanaethau. 
• Sgiliau cadarn o ran rhifedd, rhesymu a chyfathrebu ysgrifenedig. 
• Yn gallu rheoli, datblygu a gweithredu prosesau, gweithdrefnau a systemau’n 

ymwneud a rheoli, cynnal ac incwm tenantiaethau.  
• Yn gallu defnyddio postgyfuno ar gyfer rhedfeydd postio mawr. 
• Yn gallu gosod targedau perfformiad priodol a heriol iddo/i ei hun. 


