
       

         

 
 

Theatr Mwldan – Rheolwr Adeiladau 
Rydym am recriwtio Rheolwr Adeiladau i ymuno â thîm Theatr Mwldan 
28 awr yr wythnos 
£23,491pro rata 
 
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5 yp ar 1 Mawrth 2019 
Cyfweliadau: wythnos yn dechrau 11 Mawrth 2019 
 
Anfonwch eich CV ymlaen llaw ynghyd â llythyr eglurhaol sy'n esbonio pam fod gennych ddiddordeb 
mewn gwneud cais am y swydd gyda’r Mwldan i dilwyn@mwldan.co.uk 
 

Rheolwyr Adeiladau | Disgrifiad Swydd 
 
Gan adrodd i'r Rheolwr Cyffredinol, bydd y Rheolwr Adeiladau yn gyfrifol am y meysydd canlynol o fewn 
gweithrediad Grŵp Mwldan, gan ymgorffori gweithrediadau Theatr Mwldan a'i his-gwmni Theatr 
Mwldan Media Developments Ltd. 
 
Datblygu amserlen a gweithdrefnau cynnal a chadw a sicrhau gweithrediad 

Cynnal archwiliadau o'r cyfleusterau i nodi a datrys problemau 

Cynllunio a goruchwylio pob gweithgaredd atgyweirio a gosod 

Monitro rhestr offer ac archebu yn ôl yr angen 

Monitro treuliau a rheoli'r gyllideb ar gyfer cynnal a chadw 

Rheoli perthnasau â chontractwyr a darparwyr gwasanaethau 

Rheoli llinell yr holl staff sy'n gweithio ar lanhau a chynnal a chadw, ac i sicrhau bod ganddynt yr 
hyfforddiant, cyfarpar, sgiliau, mentora a chymorth priodol i'w galluogi i gyflawni swyddogaethau eu 
disgrifiadau swydd a dyrannu'r baich gwaith lle bo angen yn unol â chyllideb y cwmni. 
 
Sicrhau bod yr holl ofynion Iechyd a Diogelwch sy'n ymwneud â'r adeilad, gweithrediadau glanhau a 
gweithgarwch cynnal a chadw yn cael eu bodloni ac i ddarparu hyfforddiant ar Ofynion Iechyd a 
Diogelwch. 
 
Sicrhau bod y larwm tân, y goleuadau argyfwng, y dŵr a'r systemau yn cael eu profi'n rheolaidd ac yn 

cael eu cynnal yn briodol  
 
Sicrhau bod adeiladau'r cwmni yn lân, yn ddiogel ac wedi'u cyflwyno'n dda i'r cyhoedd. 
 
Cysylltu â chontractwyr allanol, gyda chefnogaeth gan y Rheolwr Cyffredinol, ar gyfer cynnal a chadw 
rheolaidd ac adferol cyfarpar a pheiriannau. 
 
Cynorthwyo mewn gosod ar gyfer digwyddiadau penodol yn ôl yr angen. 
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Bod yn brif ddeiliad allwedd ar gyfer yr holl adeiladau gyda dyletswydd galw allan 24 awr gyda'r 
cyfrifoldeb i ddelio ag unrhyw argyfwng. 
 
Sicrhau gweithrediad effeithlon, effeithiol a phroffidiol y cwmni. 
 

Arall 
 
Ymgymryd â hyfforddiant priodol fel sy'n ofynnol gan ac wedi ei gytuno gyda'r Rheolwr Cyffredinol. 
  

Ymgymryd ag unrhyw dasgau eraill sy'n angenrheidiol, o bryd i'w gilydd, i sicrhau rhediad effeithlon a 
phroffidiol y busnes. 
 
Uchafu incwm a lleihau gwariant ym mhob maes cyfrifoldeb heb golli ansawdd. 
 
Cyflawni cyfrifoldebau bob amser o ran amryw o Bolisïau a Chynlluniau'r cwmni, gan gynnwys, ond heb 
fod yn gyfyngedig yn unig at, Cynlluniau Marchnata Busnes, Llawlyfr y Staff, Polisi Cyfle Cyfartal, Polisi 
Iechyd a Diogelwch a Pholisi Amddiffyn Plant.  
 
Arddangos ar bob adeg y safonau proffesiynoldeb uchaf a rhagoriaeth o ran pob agwedd o ofynion y 
swydd a gweithrediadau'r cwmni, a'r safonau uchaf o ran cymhwysedd.  
 

Rheolwr Adeiladau | Manyleb Person 

Profiad profedig fel rheolwr cynnal a chadw neu rôl reolaethol arall 

Profiad wrth gynllunio gweithrediadau cynnal a chadw 

Dealltwriaeth gadarn o agweddau technegol plymio, gwaith saer, systemau trydanol ac ati. 

Gwybodaeth weithredol o beiriannau a chyfarpar cyfleusterau 

Y gallu i olrhain ac adrodd ar weithgarwch 

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog 

Galluoedd trefnu ac arwain rhagorol 

Byddai gwybodaeth am leoliad theatr, y celfyddydau neu sinema o fantais 

Sicrhau cyflwyniad safon uchel  

 


