
 

                                                                             
 

 

SWYDD DDISGRIFIAD 

 

1. MANYLION Y SWYDD 

TEITL Y SWYDD 

Swyddog Digwyddiadau Teuluoedd 

(Ariannwyd gan y Loteri Genedlaethol trwy Gronfa Gymunedol y Loteri 
Genedlaethol) 

ADRODD I Cydlynydd y Prosiect 

TIM Creu Dyfodol 

LLEOLIAD Mochdre 

MANYLION CYFLOG  £23,400 / 37 awr yr wythnos – (Contract tymor penodol 12 mis) 

 

2. PWRPAS 

 
Gweithio o fewn tîm Crey Dyfodol i gyflwyno'r Rhaglen a ariennir gan y Loteri - Helpu Teuluoedd sy'n 
Gweithio: Gwneud i Waith - Weithio i Bawb 
 
Treuliwyd blwyddyn gyntaf y prosiect 4 mlynedd yn cyflwyno digwyddiadau cyd-gynhyrchu ac 
ymgysylltu â theuluoedd lleol sydd yn gweithio 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 yma. 
 
Y ddau brosiect y penderfynwyd arnynt ac sydd wedi'u datblygu yw: 
- Cerdyn disgownt / teyrngarwch gyda busnesau lleol 
- Gweithgareddau tu allan i oriau ysgol ysgol i blant 
Disgwylir i ddeiliad y swydd weithio gyda chydlynydd y prosiect i gyflawni'r prosiect gweithgareddau. 
Maent wedi'u hanelu at denantiaid tai cymdeithasol a'r rheini sy'n byw mewn tai rhent preifat, yn 
deuluoedd sy'n gweithio ond sy'n ei chael hi'n anodd yn ariannol, yn byw ym Mochdre, Llandrillo yn 
Rhos, Hen Golwyn a Llandudno. 

3. BETH YW CREU MENTER 



 
Mae Creu Menter, rhan o Gartrefi Conwy, yn gontractwr adeiladu a chynnal a chadw, sydd wedi ennill 
gwobrau, yn gweithio yng Ngogledd Cymru.  

Rydym yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau cynnal eiddo i’r sector cyhoeddus a phreifat ac yn 
arbenigo mewn Adeiladwaith Modiwlar, yn adeiladu cartrefi Passivhaus fframiau pren.   

Fel menter gymdeithasol, rydym yn gallu dangos gwerth cymdeithasol cryf gan ein bod yn buddsoddi 
ein helw yn ôl mewn mentrau cyflogaeth trwy ein Academi Creu Dyfodol. 

Mae’r Academi yn cefnogi tenantiaid tai cymdeithasol a phobl leol gydag amrywiaeth o wasanaethau 
cyflogaeth gan helpu’r rhai hynny sy’n ei chael yn anodd dod o hyd i swyddi i gael cyfleoedd o ran 
swyddi, hyfforddiant neu wirfoddoli.   
  
Mae Creu Menter hefyd yn meddu ar y drwydded i ddarparu rhaglenni dysgu a datblygu Cymru gyfan 

arloesol i gwmnïau, mentrau cymdeithasol a chyrff cyhoeddus. Mae Academi Menter Gymdeithasol 

Cymru yn cynnig amrywiaeth o raglenni o lefel gyflwyno hyd at lefel uwch gan gefnogi sefydliadau trwy 

bob cam o’u twf. 

 

4. GOFYNION Y SWYDD  

Gweithio gyda Cydlynydd y Prosiect i gynllunio, sefydlu a darparu rhaglen weithgareddau y tu allan i'r 
ysgol gan sicrhau bod targedau ac amcanion y cynllun Gwneud i Waith: Weithio i Bawb yn cael eu 
cyflawni. 

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

Dod o hyd i deuluoedd addas ym mhob un o'r lleoliadau i gymryd rhan ac elwa o'r prosiect, gan 
sicrhau eu bod yn cwrdd â'r meini prawf ar gyfer y prosiect a chynnal cyswllt rheolaidd â theuluoedd 
presennol ar y prosiect. 

Gweithio gyda Chydlynydd y Prosiect i ddylunio a threfnu digwyddiadau ymgysylltu / cyd-gynhyrchu 
rheolaidd mewn gwahanol leoliadau ac amseroedd i weddu i anghenion y teuluoedd. 

Gweithio gyda CVSC ein partner prosiect a fydd yn cyflwyno elfen cyd-gynhyrchu'r prosiect. 

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 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. 

 

 

6. CYD-DESTUN GWAITH (amgylchedd, math o offer) 



 
Bydd deiliad y swydd wedi'i leoli yn y swyddfa gyda gofyniad i deithio'n lleol. Mae defnyddio systemau 
a thechnoleg TGCh yn rheolaidd yn ofyniad hanfodol yn y swydd hon. 

 

7. AUTONOMI A GWNEUD PENDERFYNIAD (terfynau a rhyddid) 

 
Mae gan ddeiliad y swydd yr hyblygrwydd i benderfynu pa dasgau trefn sy'n cael eu gwneud, fodd 
bynnag, bydd disgwyl i'r holl dasgau gael eu cwblhau erbyn y dyddiad cau neu yn ôl y flaenoriaeth. 

 

8. CYFATHREBU (y prif gyfathrebiadau sy'n digwydd. amledd, pwrpas a dull) 

MEWNOL Rheolwyr, goruchwylwyr a chydweithwyr Creu Menter a Grŵp Cartrefi yn ddyddiol trwy 
e-bost, ffôn / cyfathrebu ysgrifenedig ac wyneb yn wyneb. 

ALLANOL Amrywiaeth o randdeiliaid, partneriaid allanol a chontractwyr trwy e-bost, cyfathrebu 
ffôn / ysgrifenedig ac wyneb yn wyneb. 

 

9. 9. ARDALOEDD CYMHWYSEDD (yr hyn sy'n darparu'r rhan fwyaf o bwysau) 

Blaenoriaethu llwyth gwaith prysur gyda blaenoriaethau sy'n gwrthdaro ar brydiau. Diwallu anghenion 
cwmni sy'n tyfu ac yn newid trwy ddangos hyblygrwydd a didwylledd i addasu. 

 

10. CYTUNDEB 

Llofnod Deiliad y Swydd:  Dyddiad
: 

 

Llofnod y Rheolwr Llinell:  Dyddiad
:  
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Manyleb Person 

Swyddog Digwyddiadau Teuluoedd – Gwneud i Waith: Weithio i Bawb 

 
 

SGILIAU, GWYBODAETH A PHROFIAD   

TGAU mewn Mathemateg a Saesneg (neu gyfwerth) Hanfodol Ffurflen gais / Tystysgrifau 

Profiad o sefydlu a rhedeg prosiectau / rhaglenni yn y gymuned Dymunol Ffurflen gais / Cyfweliad 

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

Dealltwriaeth o rai o'r rhwystrau y gall teuluoedd eu profi a'r gallu 
i'w helpu i oresgyn y rhwystrau hynny 

Dymunol Ffurflen gais / Cyfweliad 

Profiad o weithio gyda phartneriaid Dymunol Ffurflen gais / Cyfweliad 

Profiad o rannu gwybodaeth ac adnoddau Dymunol Ffurflen gais / Cyfweliad 

Yn llawn cymhelliant ac yn gallu defnyddio eich menter eich hun Hanfodol Ffurflen gais / Cyfweliad 

Sgiliau trefnu, ysgogol da Hanfodol Ffurflen gais / Cyfweliad 

Y gallu i gynllunio a rheoli eich llwyth gwaith eich hun a chyflawni 

targedau heriol 

Hanfodol Ffurflen gais / Cyfweliad 

Sgiliau cyflwyno a chyfathrebu lefel uchel Dymunol Ffurflen gais / Cyfweliad 

Sgiliau rheoli pobl Dymunol Ffurflen gais / Cyfweliad 

Trwydded yrru a'ch cerbyd eich hun Hanfodol Ffurflen gais / Cyfweliad 

Y gallu i weithio gyda'r nos ac ar benwythnosau Hanfodol Ffurflen gais / Cyfweliad 

Sgiliau Iaith Gymraeg (o leiaf lefel 3) Dymunol Iawn Ffurflen gais / Cyfweliad 

 
Mae Creu Menter wedi ymrwymo i Gydraddoldeb ac Amrywiaeth yn ein gweithgareddau 
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* Pan fydd anabledd, bydd hyn yn cael ei adolygu gydag ymgeiswyr yn y cam cyfweld i ddarganfod a oes unrhyw addasiadau rhesymol y 
gellir eu gwneud i'r gofyniad hwn. 


