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SWYDD-DDISGRIFIAD 

 

1. MANYLION Y SWYDD 

TEITL SWYDD  
Cydlynydd Prosiect – Contract Tymor Penodol 6 Mis – Cyfle am Secondiad ar 
gael  

YN ATEBOL I’R Rheolwr Creu Dyfodol  

YN ATEBOL YN 
UNIONGYRCHOL  

ORIAU 

 

Dim.  

37 awr yr wythnos – dydd Llun i ddydd Gwener 

TÎM Creu Dyfodol 

LLEOLIAD Mochdre – ond gyda theithio rheolaidd ar draws Sir Conwy  

MANYLION 
CYFLOG  

 £26,000  

 

2. PWRPAS  

 

Cynorthwyo i sefydlu a chydlynu prosiect newydd i ddarparu gweithgareddau dyddiol i hyd at 15 o bobl 
gydag anghenion cymorth cymhleth sydd wedi symud i mewn i lety dros dro gyda Chartrefi Conwy.   

Byddwch yn cynorthwyo grŵp o drigolion a allai fod angen lefelau amrywiol o gymorth i ddatblygu’r 
sgiliau i fyw mewn modd annibynnol a chynaliadwy. Darparu cyfarwyddyd, cymorth a chefnogaeth sy’n 
cysylltu â’r gwasanaethau cymunedol ehangach.  

Bydd deiliaid y swydd hefyd yn cydlynu gyda’r tîm Creu Dyfodol er mwyn darparu sgiliau a chymorth 
cyflogadwyedd.  

Gallu gyrru bws mini fydd ar gael bob dydd i gludo’r grŵp i’r amrywiol weithgareddau.  

 

3. DIMENSIYNAU Cwmpas ac Amrywiaeth  
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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 ac 
ymddygiad neu sylwadau croes mewn modd 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 Cynlluniau 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 ac yn y modd cywir. 

Gweithio ar y cyd yn ôl y gofyn. 

4. PRIF GYFRIFOLDEBAU  

 
Darparu rhaglen gynhwysfawr o weithgareddau gyda’r nod o gefnogi’r cyfranogwyr i gyflawni tasgau 
sy’n gysylltiedig â gwaith, yn y gymuned.  
 
Cefnogi unigolion, yn enwedig rhai diamddiffyn, i sicrhau bod eu hanghenion neu eu pryderon yn cael 
eu datrys.  
 
Cydlynu a threfnu gweithgareddau sy’n darparu sgiliau cyflogadwyedd penodol a fydd dros amser yn 
ysbrydoli ac yn gwella hyder a chymhelliant personol, ac yn rhoi synnwyr o falchder.  
 
Gweithio gyda’r tîm Creu Menter ehangach er mwyn darparu cefnogaeth fentora, datblygu sgiliau a 
sgiliau cyflogadwyedd. 
 
Trefnu gweithgareddau dyddiol, cludo grŵp o gyfranogwyr i ac o’r lleoliad bob dydd, mewn bws mini.  

 
Gweithio gyda chyfranogwyr ymroddgar, adeiladu eu diwrnod gwaith o 5 i 7 awr dros gyfnod o 6 mis, 
gan gynyddu eu hyder a’u trefn gweithio.  
    
Ymgysylltu â’r tîm Creu Menter ehangach a chydweithwyr Cartrefi Conwy i gefnogi’r broses o ddarparu 
gofynion contractau.  
 
Nodi a mynd i’r afael ag anghenion y cyfranogwyr er mwyn sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu 
rheoli’n briodol. Ble bo’n briodol cynnig cymorth lefel isel a nodi a rhoi cymorth ychwanegol ar waith 
drwy asiantaethau eraill drwy gyfeirio at atgyfeirio’n amserol a pherthnasol.  
 
Yn gyfrifol am gefnogi llwyth achos gan ddefnyddio amrywiaeth o  dechnegau gan gynnwys 
hyfforddiant unigol a chymorth personol, adeiladu ar berthnasau cadarnhaol a datblygu prosesau 
effeithiol i nodi a goresgyn rhwystrau fel llwybr i gynnal eu sgiliau cyflogadwyedd. 
 
Cynnal cofnodion cywir, cyfredol o gynnydd yn erbyn cynlluniau cymorth, cynlluniau diogelwch, a 
gwybodaeth canlyniadau’r unigolion.  
 
Darparu dull gweithredu partneriaeth cryf a galluogol, sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, gan weithio’n 
agos gyda sefydliadau eraill fel Men’s Shed i ddarparu’r sgiliau angenrheidiol i adeiladu a dysgu 
sgiliau DIY a sefydliadau eraill o fewn y gymuned i wneud y mwyaf o gyfleoedd sydd ar gael.  
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Cysylltu gyda ac atgyfeirio at wasanaethau cymorth ac allgymorth ehangach a ddarperir gan feddygon 
teulu, cyrff gofal iechyd, adrannau awdurdodau lleol a sefydliadau addysgol.  
 
Gweithio’n agos â datblygiad yr unigolion o safbwynt ennill sgiliau, fel y byddant yn cynllunio ac yn 
darparu eu prosiect cymunedol eu hunain.  
 
Gweithio gyda chyfranogwyr i’w helpu i ddiffinio eu hamcanion a’u dyheadau gan gynnig cymorth 
emosiynol, personol a buddiol.   
 
Cyfrannu tuag at adroddiadau rheolaidd ar y  prosiect a’r gwerthusiad prosiect fel bo’r angen.  
 
Sicrhau bod asesiad risg llawn yn ei le cyn cychwyn unrhyw weithgaredd a bod y Tîm Iechyd a 
Diogelwch wedi bod yn rhan o ddatblygu’r asesiadau risg.  

 

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 ac 
ymddygiad neu sylwadau croes mewn modd adeiladol. 
 

Sicrhau y gofynnir am adborth i'w ddefnyddio fel sail ar gyfer gwella gwasanaethau ar gyfer 
cwsmeriaid a datblygu dulliau mwy effeithiol ac effeithlon o weithio. 
 

Sicrhau cydymffurfiaeth â Rheolau Sefydlog, polisïau a gweithdrefnau Creu Menter, safonau uniondeb 
sy’n ymwneud â statws elusennol y sefydliad a Rheoliad Llywodraeth Cynulliad Cymru. 
 

Cefnogi'r gwaith o ddatblygu, adolygu a gweithredu polisïau a gweithdrefnau, yn benodol:  
o Mentrau iechyd, diogelwch a lles 
o Egwyddorion y gymdeithas ar Gydraddoldeb ac Amrywiaeth 
o Cynlluniau 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 ac yn y modd cywir. 
 

Gweithio ar y cyd mewn gweithgorau traws swyddogaethol yn ôl yr angen. 

 

 
 
 

 

Mae Creu Menter wedi ymrwymo i Gydraddoldeb ac Amrywiaeth yn ein 
gweithgareddau. 
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MANYLION AM YR UNIGOLYN  

Cydlynydd Prosiect  

 

GWYBODAETH A PHROFIAD  Hanfodol / Dymunol Dull asesu 

Profiad blaenorol o weithio gydag unigolion sydd ag anghenion cymorth  Hanfodol Ffurflen Gais 

Profiad blaenorol o ddarparu cymorth a mentora neu gymorth dwys tebyg gydag 

unigolion sydd ag anghenion cymhleth lluosog.  Dymunol Iawn  Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Profiad blaenorol o gydlynu prosiectau cymunedol  Dymunol Iawn Cyfweliad 

Profiad blaenorol o ddeall sut mae tlodi ac anfantais gymdeithasol yn effeithio ar 
fywydau pobl, a’r gallu i sefydlu perthynas waith gadarnhaol gydag amrywiaeth 
eang o gyfranogwyr  

Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Profiad blaenorol o weinyddu swyddfa gan gynnwys mewnbynnu a thynnu data o 
systemau TG penodol.  

Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Rhaid gallu cwrdd heriau newydd gydag agwedd gadarnhaol, a bod yn awyddus 
i ddysgu a datblygu sgiliau newydd a bod a’r gallu i gymell a datblygu eraill, gan 
wneud pethau gyda nhw yn hytrach na gwneud pethau drostynt.  

Hanfodol  Cyfweliad 

Profiad o weithio gyda chleientiaid allanol sy’n adeiladu ac yn cynnal perthynas 
effeithiol gyda chydweithwyr a phartneriaid ar bob lefel ac ar draws sefydliadau.  

Hanfodol Cyfweliad 

Dealltwriaeth o sut gall tai a iechyd weithio gyda’i gilydd i gyflawni canlyniadau 
sy’n newid bywydau pobl ddiamddiffyn  

Dymunol Iawn Cyfweliad 

Dealltwriaeth o ddiogelu a’i bwysigrwydd mewn cyd-destun tai â chymorth Hanfodol Cyfweliad 

Sgiliau    

Sgiliau Microsoft Office: Word (Sylfaenol), Excel (Canolradd), Outlook (Sylfaenol) Hanfodol Cyfweliad 

Sgiliau datrys problemau a phrosiectau  Hanfodol Cyfweliad 

Sgiliau trefnu a chydlynu ardderchog a sylw i fanylder  Hanfodol Cyfweliad 

Y gallu i reoli prosiect a’ch llwyth gwaith eich hun   Hanfodol Cyfweliad 
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Sgiliau Cymraeg Dymunol Cyfweliad 

Sgiliau gwasanaeth cwsmer a rhyngbersonol rhagorol Hanfodol Cyfweliad 

Y gallu i adnabod / awgrymu ffyrdd newydd o weithio Dymunol Iawn Cyfweliad 

Y gallu i ddangos sgiliau arweinyddiaeth drwy ddangos hunan gymhelliant a 
brwdfrydedd 

Dymunol Iawn Cyfweliad 

Trwydded Yrru Lawn Lân, a’r gallu i yrru bws mini Hanfodol Cyfweliad 

Datrys gwrthdaro  Hanfodol Cyfweliad 

 
Mae Creu Menter wedi ymrwymo i Gydraddoldeb ac Amrywiaeth yn ein gweithgareddau. 


