Credu

Swydd wag
Cyfleusterau cynorthwyol

Ydych chi wedi angerdd dros Porthcawl?
Oes gennych llygad ar gyfer ansawdd a phrofiad mewn amgylchedd gwaith cynnal a chadw?
Gallech ystyried ymuno â 'n tîm yn Credu.
Credu yn edrych ar gyfer cyfleusterau cynorthwyol i helpu i gynnal ein adeiladau ac offer.
Yr ydym yn edrych i recriwtio person am 8 awr yr wythnos i ddechrau.
Byddwch yn gyfrifol am gynnal a chadw'r adeiladau i sicrhau eu bod yn bodloni'r lefel uchel
o addurno a defnyddioldeb. Bydd y rôl yn cynnwys paentio, newid bylbiau golau, glanhau,
cynnal a chadw cyffredinol, ailwampio profion, mân larwm tân, gwaredu gwastraff a
diogelwch pob un o'n safleoedd. Bydd cadw cofnod o'r holl waith cynnal a chadw swyddi ar
y 'gwaith cynnal a chadw log'.
Byddwch yn meddu ar brofiad o weithio mewn amgylchedd gwaith cynnal a chadw, yn
hyderus i weithio ar eich pen eich hun, mae golwg ar gyfer rhoi sylw i fanylion ac yn gallu
defnyddio Microsoft Word ac Excel.
Contract: Oriau'r: 8 awr yr wythnos.
Gwyliau blynyddol: 25 diwrnod Pro Rata gan gynnwys gwyliau banc.
Sylfaen: Porthcawl, Cymru
Profiad hanfodol: Gwaith blaenorol o fewn amgylchedd gwaith cynnal a chadw.
Nod y swydd
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Credu

I gynnal y portffolio adeilad a'r offer yn effeithiol.
Credu yn edrych ar gyfer cyfleusterau cynorthwyol i helpu i gynnal ein adeiladau ac offer.
Ynghylch Credu;
Yw credu yn elusen gofrestredig a grëwyd gan grŵp uchelgeisiol iawn o bobl fusnes lleol
gyda chynlluniau i ddatblygu datblygiad chwarter Harbwr sawl miliwn £ masnachol. Credu
eisoes wedi datblygu rhaglen addysg a Gwyddoniaeth arfordirol SeaQuest, sydd ar gael i
ysgolion a grwpiau unffurf ar draws De Cymru a busnes gwasanaethau morol a darparu
cwch lansio, gwasanaethau storio a cwch i Harbwr Porthcawl .
yn neu gopïo testun ar gyfer cyfieithu yma
Swyddi gwirfoddol hefyd ar gael.
Anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol at: contact@porthcawl-harbouside.co.uk
Dyddiad cau 25 Ionawr 2019.
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