Swydd:

CYNORTHWYYDD CEGIN/COGYDD

Adran:
BAR/CEGIN GALERI
Yn atebol i:
RHEOLWR ARLWYO A GOFAL CWSMER
____________________________________________________
Cyflog:
Oriau:

£7 - £7.83 yr awr
Isafswm18 awr yr wythnos all amrywio yn ol y rota
(Llun i Sul)

Prif bwrpas y Swydd:
I gynorthwyo dau Gogydd a Chynorthwyydd arall gyda dyletswyddau
dyddiol Cegin Galeri, i gynnwys darparu a choginio bwyd, rhoi
gwasanaeth o’r safon uchaf i gwsmeriaid y sefydliad ar gyflymdra sydyn.
I gynorthwyo gyda chyflenwi dros dro yn ystod cyfnodau gwyliau/salwch
ayyb
•

I fod yn gyfrifol am :
Darparu a chyflwyno bwyd o’r safon uchaf
Cynnal gwasanaeth o safon uchel yn gyson
Rheoli lefelau stoc a chostau archebu cynhwysion
Paratoadau bwffe ein cwsmeriaid cynadledda
Darparu cynhwysion ar gyfer y Cogyddion
o Sicrhau safon glendid y Gegin a’r ardaloedd cysylltiedig
o
o
o
o
o

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau:
•

Rhoi gwasanaeth proffesiynol, cwrtais a chyfeillgar i gwsmeriaid a staff Bar/Cegin
Galeri

•

Cyflwyno eu hun am ddyletswydd yn brydlon, mewn cyflwr glan a hylan, ac i
wisgo’r wisg unffurf drwy’r amser tra ar dyletswydd

•

Darparu a choginio bwyd yn unol â’r cyfarwyddiadau â roddir gan y Rheolwr Arlwyo
a Gofal Cwsmer/ Cogyddion eraill

•

Darparu prydau yn unol â’r archebion, sicrhau bod gofynnion y cwsmer yn cael eu
cyflawni a bod cynnwys yr archeb yn gywir pob amser

•

I gael gwybodaeth trylwyr o’r fwydlen a sicrhau ymwybyddiaeth o beth ydy’r
prydau arbennig pob dydd

•

I gael ymwybyddiaeth o anghenion dietegol amrywiol er mwyn argymell i’r staff
gweini a chwsmeriaid be sy’n addas

•

Archebu stoc a monitro lefelau stoc yn gyson

•

Cynorthwyo i wneud yn sicr bod archebion cywir yn ein cyrraedd

•

Rheoli gwastraff bwyd a sicrhau defnydd effeithiol o gynhwysion y gegin

•

Rheoli gwastraff ynni

•

Gweithredu, cynnal a monitro lefelau Iechyd a Diogelwch, i gynnwys safonnau
Glendid Bwyd a rheoliadau deddfwriaeth

•

Gweithredu gwyliadwriaeth cyffredinol a rheolaidd o’r gegin / ardaloedd cysylltiedig

•

Sicrhau bod popeth wedi ei baratoi ar gyfer gwasanaeth mewn da bryd

•

Cynorthwyo i sicrhau bod y taflenni monitro a chofnodi yn cael eu cofnodi’n gywir
ac yn gyson

•

Cynorthwyo i sicrhau bod cynnwys yr oergelloedd wedi eu labelu yn gywir a bod
ansawdd y bwyd o safon derbyniol

•

Cynorthwyo i gynnal a chadw offer i’r safon uchaf ac adrodd unrhyw ddiffygion neu
ddifrod at y Rheolwr / Cogyddion eraill

•

Sicrhau bod pob gweithred glanhau ac unrhyw weithred cysylltiedig yn cael ei
weithredu mewn dull sydd yn sicrhau diogelwch staff ac eraill

•

Cydymffurfio gyda safonnau, telerau ac amodau a osodir yn Llawlyfr Staff y Cwmni

•

Unrhyw ddyletswyddau arall sy’n rhesymol i’r Rheolwr ofyn ohonoch

SGILIAU/ ANGHENION HANFODOL:
Profiad o weithio mewn Cegin brysur yn darparu a choginio bwyd
Cymhwyster Glendid Bwyd
Sgiliau Gwasanaeth Cwsmeriaid rhagorol
Sgiliau Gwaith Tim a Chyfathrebu
Gallu gweithio yn sydyn, tawel ac effeithiol o dan bwysau
Sgiliau bod yn flaenweithgar
Cyfathrebu a siarad yn y Gymraeg
DYMUNOL:
Cymhwyster Cymorth Cyntaf

Gorffennaf 2018

