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Uchafbwyntiau y Swydd



Am y Swydd

Mae Bwyty a Bar 1891 yn soffistigedig, yn lle i ymlacio, yn gwneud y cyfuniad perffaith
ar gyfer ciniawa a choctels achlysurol. Mae ein hychwanegiadau diweddaraf, y Mall a'r
Teras, yn golygu bod gennym ni 3 phrofiad bwyta unigryw mewn 1 lleoliad.

Byddwch yn gyfrifol am gyfarch cwsmeriaid gan wneud iddynt deimlo bod croeso
iddynt. Bydd angen i chi eu dangos i'w bwrdd, cymryd archebion bwyd a diod, prosesu
taliadau, gweini'r archebion hynny ac yna clirio ar ôl i'r cwsmer adael. Mae eich rôl yn
bwysig i sicrhau bod y cwsmer yn teimlo'n hapus gyda'i ymweliad, a gall fod y
gwahaniaeth rhwng rhywun yn dod yn ôl ac yn ein hargymell i eraill, neu beidio.

Byddwch yn gweithio fel rhan o dîm, yn sicrhau bod y safle'n lân ac yn daclus, yn
ailgyflenwi stoc pan welwch fod rhywbeth yn isel, ac yn darparu gwasanaeth
cwsmeriaid rhagorol yn gyffredinol. Mae gan SC2 filoedd o gwsmeriaid, ac mae'n
bwysig i ni eu bod i gyd eisiau dychwelyd.

Staff Blaen Tŷ a Staff Gweini
-  Bwyty a Bar 1891

Gwybodaeth Hanfodol
Cyflog : £18,333 y flwyddyn (£9.50 yr awr)
Oriau : llawn amser ac oriau rhan amser ar gael
Contract : Parhaol



Amdanoch Chi

Nid oes angen i chi gael unrhyw brofiad na chymwysterau, mae gennym lawer mwy o
ddiddordeb ynoch chi fel person. Gallwn eich hyfforddi ym mhob elfen o'r swydd.

Ein hymgeisydd delfrydol fydd rhywun sy'n talu sylw i'w edrychiad, sy'n hoffi pethau i
edrych y gorau y gallant. Byddwch yn berson cynnes a chyfeillgar gyda gwên barod ac
yn mynd ati i helpu ac i wneud y gwaith.

Mae ein cwsmeriaid yn mwynhau bwyd da a choctels o ganol dydd tan gyda'r nos, 7
diwrnod yr wythnos, felly mae angen staff arnom sy'n gallu gweithio shifftiau o fewn yr
oriau hyn.

Mae Bwyty a Bar 1891 wedi'i adnewyddu ac mae'n edrych yn anhygoel unwaith eto.
Rydym yn barod i agor ein drysau unwaith eto, i’r rhai sy’n chwilio am bryd o fwyd 3
chwrs syfrdanol, yn ogystal â’r rhai sy'n mwynhau ymlacio gyda diod oer ar ôl diwrnod
caled o waith, gan fwynhau golygfeydd godidog y môr.

Felly, mae angen rhywun arnom a all hyrwyddo'r teimlad mwy moethus hwn o fwyta,
gan ofalu'n fawr am bob cwsmer. Byddwch yn rhywun sy'n gwrtais yn naturiol,
cyfeillgar, hawdd siarad â nhw a chymwynasgar.
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Byddwn yn sefyll yn ôl ein hegwyddorion uniondeb a gonestrwydd.
Bydd ein staff yn ymddiried ynom bob amser i wneud yr hyn sy'n iawn fel eu
cyflogwr, a'u gwneud yn falch.
Ni fyddwn byth yn derbyn y status quo. Byddwn yn gweithio'n galetach, yn dod yn
gryfach ac yn parhau i ddarparu gwasanaeth o'r ansawdd uchaf i'n cwsmeriaid.

Amdanom ni

Trwy fuddsoddiad parhaus dros 12 mlynedd, mae Hamdden Sir Ddinbych wedi
datblygu portffolio sy'n arwain y sector o gyfleusterau iechyd a ffitrwydd, a mannau
gwerthu bwyd a diod. Gyda 7 bwyty, bar a chaffi rhagorol ar draws Sir Ddinbych,
rydym yn cymharu â'r gorau oll o'r sector preifat, tra'n darparu cydbwysedd bywyd-
gwaith heb ei ail i'n staff.

Mae tîm Hamdden Sir Ddinbych yn dîm sefydledig, angerddol sy'n cael ei yrru, gyda
diwylliant o berfformiad uchel a gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol. Mae ein
llwyddiannau yn y gorffennol wedi ein harwain i ble'r ydym heddiw, gydag enw
rhagorol yn ein holl gyfleusterau, a thîm gweithgar sy'n ffynnu ar y cwsmer yn cael y
profiadau gorau posibl.
 
Rydym yn un tîm, pob un yn gweithio gyda'n gilydd tuag at nod cyffredin ond yn
gwerthfawrogi unigolrwydd pob unigolyn. Rydyn ni'n ymddiried, yn gofalu ac yn parchu
ein gilydd, oherwydd rydyn ni'n credu bod hynny'n ein gwneud ni'n gryfach. Gyda'n
gilydd rydym i gyd yn cyfrannu at wneud Hamdden Sir Ddinbych yn llwyddiannus.
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Aelodaeth campfa staff HSDd
Cyfleoedd dysgu a datblygu personol a phroffesiynol
Gwyliau blynyddol yn dechrau ar 25 diwrnod + gwyliau banc (gyda'r cyfle i
ennill mwy)
Cefnogaeth ar gyfer ceisiadau am seibiannau gyrfa ac secondiadau
Amrywiaeth o bolisïau teulu-gyfeillgar i gefnogi'ch cydbwysedd rhwng bywyd a
gwaith

Buddion Staff
 

Mae ein gweithlu o'r pwys mwyaf i ni ac rydym wedi ymrwymo i gynorthwyo staff i
sicrhau cydbwysedd cadarnhaol rhwng bywyd a gwaith. Mae gan holl weithwyr
AHamdden Sir Ddinbych Cyf hawl i amrywiaeth o fudd-daliadau, gan gynnwys:

 

 

Lleoliad: Bwyty a Bar 1891, y Rhyl

Gwnewch gais drwy: ebostio eich CV i People@denbighshireleisure.co.uk
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