
 

                                                                   
 

 

SWYDD-DDISGRIFIAD 

 

1. MANYLION Y SWYDD  

TEITL Y SWYDD 
Cydlynydd Prosiect Gwneud Gwaith – Gweithio i Bawb 

 (Wedi’i ariannu gan y Loteri Genedlaethol trwy Gronfa Gymunedol y Loteri)  

YN ATEBOL I’R Uwch Bartner yr Academi Cyflogaeth  

ATEBOL YN 

UNIONGYRCHOL 

Dim 

TÎM  Creu Dyfodol 

Lleoliad Mochdre 

MANYLION 

CYFLOG 

 £25,600 – 37 awr yr wythnos – (wedi’i ariannu gan y Loteri Genedlaethol trwy 
Gronfa Gymunedol y Loteri hyd at y 31ain o Hydref 2022)  

 

2. PWRPAS  

Gweithio o fewn Academi Creu Dyfodol Creu Menter i gyflawni'r raglen a ariennir gan y Loteri i helpu 
teuluoedd sy'n gweithio: Gwneud i Waith - Weithio i Bawb: 
 
Treuliwyd blwyddyn gyntaf y prosiect 4 blynedd yn cyflwyno digwyddiadau cyd-gynhyrchu ac 
ymgysylltu â theuluoedd sy'n gweithio yn lleol i nodi pa faes o'u bywydau sy'n cael ei effeithio gan 
anhawster ariannol ac i'w helpu i lunio syniadau ar gyfer prosiectau a fydd yn eu helpu i oresgyn y 
materion hyn. 
Y ddau brosiect y penderfynwyd arnynt, a fydd nawr yn cael eu datblygu a'u cyflawni am y 3 blynedd 
nesaf yw: 
- Cerdyn disgownt / teyrngarwch gyda busnesau lleol 
- Gweithgareddau y tu allan i'r ysgol i blant 
Disgwylir i ddeiliad y swydd ddatblygu a chyflawni'r prosiectau hyn. Maent wedi'u hanelu at denantiaid 
tai cymdeithasol a'r rheini sy'n byw mewn llety rhent preifat sy'n deuluoedd sy'n gweithio ond sy'n ei 
chael hi'n anodd yn ariannol, yn byw ym Mochdre, Rhos on Sea, Bae Colwyn a Llandudno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
3. Beth yw Creu Menter  

Sefydlwyd Creu Menter ym mis Ebrill 2015 ac mae'n is-gwmni sy'n eiddo llwyr i Gymdeithas Tai 
Cartrefi Conwy. 
 
Mae dau brif faes gweithredol 
- Mae cangen fasnachol y sefydliad yn cynnwys gwasanaethau EIDDO 
- Creu Dyfodol sy'n cynnwys gwasanaethau POBL 
 
Mae ein gwasanaethau eiddo yn cynnwys paentio ac addurno, ffensio, cynnal a chadw a rheoli 
cyfleusterau ar gyfer eiddo Cartrefi Conwy - ond hefyd ar gyfer cleientiaid eraill yn y sectorau 
cyhoeddus a phreifat a Datblygu Eiddo trwy ein Is-adran Adeiladu Modiwlaidd 
 
Mae Creu Dyfodol yn darparu cyfleoedd i bobl ddi-waith gael gwaith â thâl gyda hyfforddiant yn y 
gwaith, cymorth cyflogaeth a chymwysterau. 

 

 

4. PRIF GYFRIFOLDEBAU  

Cynllunio, sefydlu a darparu 2 brosiect newydd – gan sicrhau bod y dday yn cwrdd a thargedau ac 
amcanion y cynllun Gwneud i Waith: Weithio i Bawb. 

- Cynnlun Cerdyn Disgownt / Teyrngarwch Lleol 

- Rhaglen gweithgaredday tu allan i’r ysgol 

Annog busnesau lleol i gymryd rhan yn y rhaglen ffyddlondeb, gan sicrhau ei bod yn tyfu o fis i fis 

Cefnogi gwirfoddolwyr lleol, gan nodi eu cryfderau a’u sgiliau i gefnogi, cyflwyno a rhedeg y prosiect 

Dylunio a threfnu digwyddiadau ymgysylltu / cyd-gynhyrchu rheolaidd mewn gwahanol leoliadau ac 
amseroedd i weddu anghenio y teulouoedd 

Gweithio gyda CVSC ein partner prosiect a fydd yn cyflwyno elfen cyn-gynhyrchu’r prosiect 

Sicrhau bod yr holl waith ppur recordio a monitro angenrheidiol yn cael ei gwblhau mewn pryd ac i’r 
safon ofynnol 

Sefydlu a chyflawni’r prosiectau a nodwyd a dydd yn mynd i’r afael a thlodi i’r teuleuoedd hynny sy’n 
gweithio 

Bydd gofyn i ddeiliad y swydd weithio gyda’r nos ac ar benwythnosau 

 

5. CYFRIFOLDEBAU CORFFORAETHOL  

Helpu i gyflawni amcanion Creu Menter i ddarparu gwasanaeth ardderchog, arloesol sy’n wirioneddol 
ganolbwyntio ar gwsmeriaid. 

Fel cynrychiolydd Creu Menter, hybu a chynnal agwedd a delwedd gadarnhaol bob amser.   

Hyrwyddo gwerthoedd Creu Menter yn gadarnhaol; gan herio ffyrdd traddodiadol o weithio, ymddygiad 
neu sylwadau croes yn adeiladol. 

Sicrhau y ceisir adborth fel sail i allu gwella gwasanaeth ar gyfer cwsmeriaid a datblygu dulliau mwy 
effeithiol ac effeithlon o weithio. 

Sicrhau cydymffurfiaeth â Rheolau Sefydlog, polisïau a gweithdrefnau Creu Menter. 

Cefnogi'r gwaith o ddatblygu, adolygu a gweithredu polisïau a gweithdrefnau, yn enwedig:  

o Mentrau iechyd, diogelwch a lles 

o Egwyddorion Creu Menter ar Gydraddoldeb ac Amrywiaeth 

o Mentrau rheoli risg  

o Arferion rheoli perfformiad  

Defnyddio technoleg a systemau TGCh yn effeithiol drwy ddatblygu sgiliau priodol, mabwysiadu 



 
prosesau busnes effeithiol a chadw data yn ddiogel a chywir. 

Gweithio ar y cyd yn ôl y gofyn. 

 

6. CYD-DESTUN GWAITH (yr amgylchedd, y math o gyfarpar) 

Bydd angen i ddeiliad y swydd weithio allan yn y gymuned. Mae defnydd rheolaidd o systemau TGCh 
a thechnoleg yn un o ofynion hanfodol y swydd. 

 

7. YMREOLAETH A GWNEUD PENDERFYNIADAU (terfynau a rhyddid) 

Mae’r gwaith fel arfer ar eich cyflymder eich hun.  Mae gan ddeiliad y swydd yr hyblygrwydd i 
benderfynu ym mha drefn y caiff y tasgau eu gwneud, serch hynny, disgwylir i bob tasg gael ei 
chwblhau mewn pryd neu yn ôl y flaenoriaeth a osodwyd. 
 

8. CYFATHREBU (y prif gyfathrebu sy'n digwydd. amlder, pwrpas a dull) 

MEWNOL Rheolwyr, goruchwylwyr a chydweithwyr Creu Menter a Grŵp Cartrefi yn ddyddiol ar 
e-bost, dros y ffôn, trwy lythyr neu wyneb yn wyneb.  

ALLANOL  Amryw o fudd-ddeiliaid, partneriaid allanol a chontractwyr ar e-bost, dros y ffôn, trwy 
lythyr ac wyneb yn wyneb.  

 

9. MEYSYDD CYMHLETHDOD (beth sy’n ymestyn rhywun fwyaf) 

Blaenoriaethu llwyth gwaith prysur a fydd, o bryd i’w gilydd, yn cynnwys blaenoriaethau sy'n cyd-daro. 
Diwallu anghenion cwmni sy’n datblygu ac yn newid yn barhaus drwy arddangos hyblygrwydd a 
pharodrwydd i addasu.  

 

10. CYTUNDEB 

Llofnod Deiliad y Swydd:  Dydd

ia

d

: 

 

Llofnod Rheolwr Atebol:  Dydd

ia

d

: 
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MANYLION AM YR UNIGOLYN 

Cydlynydd Prosiect Gwneud Gwaith – Gweithio i Bawb 
 

ADDYSG A CHYMWYSTERAU  Hanfodol / Dymunol Sut bydd yn cael ei asesu 

TGAU mewn Mathemateg a Saesneg (neu gyfateb) Hanfodol Ffurflen Gais / Tystysgrif 

GWYBODAETH, SGILIAU A PHROFIAD   

Profiad o gynnal prosiectau/ rhaglenni yn y gymuned Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Y gallu i adeiladu perthnasoedd gwaith cynhyrchiol yn gyflym Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Profiad o weithio gyda phartneriaid 
 
Profiad o rannu gwybodaeth ac adnoddau 

  

 Dymunol Iawn Ffurflen Gais / Cyfweliad 

   

   

Cymhelliant uchel a’r gallu i ddefnyddio eich pen a’ch pastwn eich 
hun 

Dymunol Iawn Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Sgiliau arwain, trefnu a symbylu da Dymunol Iawn Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Gallu cynllunio a rheoli eich llwyth gwaith eich hun a chyflawni 
targedau heriol 
 

Dymunol Iawn Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Profiad o sefydlu gwasanaethau newydd 
 

Dymunol Iawn Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Sgiliau cyflwyno a chyfathrebu lefel uchel ar bob lefel 
 

Dymunol Iawn Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Sgiliau rheoli pobl Dymunol Iawn Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Trwydded yrru a’ch cerbyd eich hun Hanfodol  Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Gallu gweithio gyda’r nosau ac ar benwythnosau  Hanfodol  Ffurflen Gais / Cyfweliad 
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Sgiliau Iaith Gymraeg (o leiaf Lefel 3) Dymunol Iawn  Ffurflen Gais / Cyfweliad 

CYMWYSEDDAU CRAIDD   

Gwasanaethu Cwsmeriaid – Sgiliau gwasanaeth cwsmer a 
rhyngbersonol rhagorol 

Hanfodol Cyfweliad 

Cydweithio - Gallu gweithio fel rhan o dîm Hanfodol Cyfweliad 

Gwneud penderfyniadau – Gallu gweithio’n annibynnol a threfnu 
a  

blaenoriaethu eich llwyth gwaith eich hun 

Hanfodol Cyfweliad 

Gwella - Y gallu i nodi / awgrymu ffyrdd newydd o weithio Hanfodol Cyfweliad 

Cyfathrebu - Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar ac yn 

ysgrifenedig 

Hanfodol Cyfweliad 

Arwain - Menter a brwdfrydedd Hanfodol Cyfweliad 

Darparu Canlyniadau - Gallu gweithio dan bwysau ac i ddiwallu 

terfynau amser tynn 

Hanfodol Cyfweliad 

 
Mae Creu Menter wedi ymrwymo i Gydraddoldeb ac Amrywiaeth yn ein gweithgareddau 
* Lle bo anabledd yn atal hyn, bydd yn cael ei adolygu gydag ymgeiswyr yn y cam cyfweliad i bennu a oes unrhyw addasiadau rhesymol y 
gellir eu gwneud ar gyfer y gofyniad hwn.  

 


