
 

LLYS NINI RSPCA - CAERDYDD I ABERTAWE 

SWYDD WAG 

Rheolwr Trin Rhoddion (Contract cyfnod penodol - 1 flwyddyn) 

 Lleolir y swydd yng Nghanolfan Anifeiliaid Llys Nini, Penllergaer, Abertawe. 

 

Mae Llys Nini RSPCA Caerdydd i Abertawe yn elusen sydd wedi'i chofrestru'n annibynnol (rhif 

elusen cofrestredig 224337) ac sy'n gysylltiedig â'r RSPCA Cenedlaethol ar gyfer Cymru a 

Lloegr ond nid ydym yn derbyn unrhyw arian ganddynt yn uniongyrchol.  

Mae Llys Nini RSPCA yn hwyluso lles anifeiliaid ar draws Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, 

Pen-y-bont ar Ogwr a rhannau o ardaloedd cynghorau Rhondda Cynon Taf a Chaerdydd. Mae 

Llys Nini'n helpu dros 2,000 o anifeiliaid bob blwyddyn. Ei phrif nod yw achub, adsefydlu ac 

ailgartrefu anifeiliaid sydd wedi’u cam-drin ac anifeiliaid diangen.  

Fel rhan o'r tîm creu incwm, mae Llys Nini yn gweithredu 12 siop i helpu i godi arian ar gyfer 

cynnal y Ganolfan Anifeiliaid ac ar gyfer gwaith lles anifeiliaid yn ardal y gangen. Er mwyn i'r 

siopau hyn fasnachu, rydym yn dibynnu'n fawr ar y cyhoedd yn rhoi stoc o ddillad, bric-a-brac, 

llyfrau, etc.   

Oherwydd ailstrwythuro yn ein tîm a'r angen i gynorthwyo gyda chynnal y siopau yn effeithiol, 

mae gennym swydd ar gael ar hyn o bryd yn y Ganolfan Anifeiliaid ym Mhenllergaer i reoli'r 

rhoddion a dderbynnir ac a ddosberthir i'r siopau.   

Teitl y Swydd: Rheolwr Trin Rhoddion  

Adrodd i'r: Rheolwr Siop Ardal  

Oriau: 35 awr dros 5 niwrnod (gan gynnwys dydd Sadwrn/Sul ar sail rota gyda gwirfoddolwyr)  

Cyflog: £10.01 /awr      

I gyflwyno cais, anfonwch eich llythyr eglurhaol a CV at:  

admin@rspca-llysnini.org.uk  

Gweler ein datganiad preifatrwydd ar ein gwefan:   

https://rspca-llysnini.org.uk/gdpr-candidate-data-protection-notice/?lang=cy  

Dyddiad cau: Dydd Gwener 10 Medi 2021  

(Os nad ydych wedi clywed gan Llys Nini RSPCA erbyn 17 Medi 2021, cymerwch fod eich cais wedi bod yn 

aflwyddiannus ar yr achlysur hwn.)     



 

 

 

LLYS NINI RSPCA CAERDYDD I ABERTAWE 

Disgrifiad Swydd 

                                  Rheolwr Trin Rhoddion (Contract cyfnod parhaol - 1 flwyddyn)  

Crynodeb o'r swydd:  

Rheolwr Trin Rhoddion - swydd wedi'i lleoli yng Nghanolfan Anifeiliaid Llys Nini, Penllergaer, Abertawe.  

Cyfrifoldebau allweddol: 

• Annog a rheoli'r rhoddion gan y cyhoedd i sicrhau bod pob rhodd yn briodol i'w  hailwerthu. 

• Rheoli a goruchwylio dosbarthiad stoc i'r siopau yn ôl yr angen. 

• Trefnu bod ailgylchu'n cael ei gasglu'n brydlon trwy'r sianeli cymeradwy. 

• Sicrhau bod gwastraff yn cael ei reoli'n iawn ac yn effeithlon yn y modd mwyaf llesol i'r  

            amgylchedd er mwyn lleihau gwastraff i safleoedd tirlenwi. 

• Meddu ar ddealltwriaeth dda o ddisgyblaethau busnes manwerthu gan gynnwys  

           gwasanaethau cwsmeriaid, trin arian parod a phrosesu ac arddangos stoc; 

• Datblygu, cynnal ac arwain gwirfoddolwyr i gynorthwyo yn y ganolfan trin rhoddion; 

• Gweithio'n agos gyda'r Rheolwr Siop Ardal i ddyrannu'r stoc a rheoli anghenion y siopau. 

• Recriwtio a goruchwylio gwirfoddolwyr a rheoli eu llwythi gwaith yn effeithiol ac yn  

           effeithlon. 

• Gwneud y gorau o storio stoc mewn nifer o leoliadau. 

• Gweithgareddau manwerthu achlysurol e.e. "siop dros dro" yn ystod gweithgareddau neu  

           ddigwyddiadau a gynhelir yn y ganolfan neu werthiannau ar-lein. 

Profiad a sgiliau allweddol sy'n ofynnol: 

• Mae profiad o fanwerthu mewn siop yn hanfodol. (Darperir hyfforddiant er mwyn addasu  

          o brofiad manwerthu i fanwerthu elusennol); 

• Sgiliau trefnu a rheoli amser da; 

• Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da; 

• Gweithio fel rhan o dîm; 

• Mae profiad o weithio gyda gwirfoddolwyr yn ddymunol; 

• Mae'r gallu i yrru'n hanfodol; 

• Ymwybyddiaeth o ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch. 

• Sgiliau cadw amser da a datrys problemau. 

• Empathi tuag at nodau ac amcanion yr elusen; 

• Byddai'r gallu i siarad Cymraeg yn fanteisiol. 


