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Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands Communities Cynorthwyydd Ymgysylltu 

DISGRIFIAD SWYDD 
Cyflog:          £ 20,000- £ 22,000 (pro-rata), ynghyd â chostau pensiwn a theithio cyflogwr 

Lleoliad:       Arberth (gydag ambell waith lleoliad mewn cymunedau perthnasol) 

Oriau:           22.5 awr yr wythnos (0.6FTE) 

Tymor:         Tymor penodol tan 31 Rhagfyr 2021. 

Pwrpas y Swydd: 
Gan dynnu ar hanes PLANED o hwyluso datblygiad cymunedau gwledig, mae hon yn rôl allweddol i 

gynorthwyo staff prosiect i gyflawni darn pwysig o waith wedi'i ariannu. Yn 2018 bu PLANED yn 

llwyddiannus yn ei gais i dderbyn cyllid Loteri Treftadaeth o dan gynllun y Lle Arbennig i gyflawni 

prosiect arloesol Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands Communities 

Wedi’i leoli rhwng swyddfeydd PLANED yn Arberth a chymunedau’r Preseli pan fo angen, mae’r swydd 

hon yn hanfodol i gynorthwyo staff y prosiect ym mlwyddyn olaf y prosiect i gefnogi cyflwyno 

digwyddiadau a gweithgareddau cymunedol; i gynorthwyo wrth brosesu deunyddiau gwerthuso; a'r 

holl gymorth gweinyddol cymwys arall i gefnogi cwblhau'r prosiect. 

Atebolrwydd: 
Adrodd i Reolwr Ein Cymdogaeth Werin. 

Perthnasoedd Allweddol: 
Yn fewnol: Rheolwr Prosiect Ein Cymdogaeth Werin, Swyddog Prosiect Ein Cymdogaeth Werin, tîm 

rheoli PLANED, cydweithwyr mewn timau PLANED eraill fel sy'n briodol. 

Yn allanol: Partneriaid prosiect (Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, Cyngor Sir Penfro, Span Arts, 

Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed, Menter Iaith, cymunedau a grwpiau cymunedol, 

ymgynghorwyr gwerthuso dan gontract, contractwyr eraill, grwpiau busnes, cynghorau 

cymunedol, rhanddeiliaid prosiect, Arwain Sir Benfro. 

Cyfrifoldebau a dyletswyddau: 
Bydd deiliad y swydd yn aelod craidd o dîm Ein Cymdogaeth Werin. Byddant yn chwarae rhan 
allweddol wrth ddarparu cefnogaeth weinyddol a darparu ar gyfer y prosiect hwn o Gronfa 
Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, yn benodol: 

 Cefnogi'r Swyddog Prosiect i weithio gyda chymunedau lleol i gyflawni allbynnau'r prosiect. 
 Cynorthwyo Staff y Prosiect i drefnu digwyddiadau, arddangosfeydd a gweithgareddau. 
 Cefnogi'r gwaith presennol ar ymgynghori ac ymgysylltu â'r gymuned, yn ogystal â gwaith 

gwerthuso prosiectau. 
 Ymgymryd ag ymchwil desg. 
 Cynorthwyo i greu a dosbarthu deunydd hyrwyddo, gan gynnwys digidol ac mewn print. 
 Hyrwyddo gweithgareddau i gymunedau a recriwtio gwirfoddolwyr a chyfranogwyr cymunedol. 
 Cefnogaeth weinyddol i staff prosiect, gan gynnwys cynnal systemau a chronfeydd data digidol 

a systemau papur. 
 Unrhyw weithgareddau ychwanegol rhesymol fel y cytunwyd gyda'r rheolwr llinell. 

Nodyn: Darperir y disgrifiad swydd hwn i roi amlinelliad eang o weithgareddau'r swydd. Efallai y bydd PLANED yn ei 
gwneud yn ofynnol i gyflawni dyletswyddau eraill nad ydynt o reidrwydd wedi'u nodi yn y disgrifiad swydd, ond 
sy'n gymesur â graddfa'r swydd. Gellir newid y disgrifiad swydd o bryd i'w gilydd o fewn cwmpas a lefel y 
cyfrifoldeb sy'n berthnasol i'r swydd. 
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MANYLEB PERSON 
Argaeledd 

 Bydd deiliad y swydd wedi'i lleoli yn Arberth (neu'n gweithio o gartref pan fo hynny'n 
briodol) ac o bryd i'w gilydd efallai y bydd gofyn iddo dreulio amser yn gweithio mewn 
amrywiol gymunedau yn rhanbarth Preseli yng ngogledd Sir Benfro. 

 Efallai y bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd weithio rhai nosweithiau a phenwythnosau / 
gwyliau banc i gefnogi cyflwyno digwyddiadau a gweithgareddau. 
 

Cymwysterau Hanfodol Delfrydol 
1. O leiaf 5 TGAU (neu gyfwerth) ar raddau C neu'n uwch (gan 

gynnwys Saesneg a Mathemateg) 
  

Sgiliau   

2. Yn gallu cyfathrebu'n effeithiol yn Gymraeg lafar ac 
ysgrifenedig 

  

3. Sgiliau trefnu da; gallu i weithio dan bwysau, cwrdd â 
thargedau a therfynau amser a rheoli llwyth gwaith 

  

4. Sgiliau gweithio mewn tîm da, gan gynnwys cyfathrebu 
llafar a sgiliau rhyngbersonol eraill 

  

5. Lefel dda o gyfathrebu ysgrifenedig   

6. Yn gallu gweithio ar eich liwt eich hun heb oruchwyliaeth, 
ac fel rhan o dîm, ac addasu fel sy'n briodol 

  

7. Ymrwymiad i werthoedd ac ethos PLANED   

8. Rhai sgiliau dylunio / gosodiad digidol i greu deunydd 
marchnata neu hyrwyddo, e.e. taflenni syml, posteri, 
gwahoddiadau digwyddiadau ac ati. 

  

9. Trwydded yrru car lawn a defnyddio cerbyd addas ar gyfer 
gwaith 

  

Gwybodaeth   
10. Lefel dda o lythrennedd digidol, gan gynnwys dealltwriaeth 

o feddalwedd a chymwysiadau gwe a ddefnyddir yn 
gyffredin (gan gynnwys Microsoft Word, Excel, Outlook); 
gallu i ddysgu meddalwedd a chymwysiadau newydd fel 
sy'n briodol 

  

11. Gwybodaeth dda o'r cymunedau yn rhanbarth Preseli yng 
ngogledd gwledig Sir Benfro 

  

12. Gwybodaeth am arferion cyffredinol yn y gweithle fel 
Iechyd a Diogelwch, Diogelu Data, Diogelu ac ati. 

  

Profiad   

13. Profiad o weithio mewn amgylchedd swyddfa prysur, o 
systemau gweinyddol 

  

14. Profiad o weithio o bell, gan gynnwys gweithio gartref 
(darperir offer), neu ddefnyddio lleoliadau neu 
swyddfeydd eraill 

  

15. Profiad o weithio gyda chroestoriad o'r cyhoedd, trwy 
weithgareddau, digwyddiadau neu leoliadau gweithle eraill 

  

16.  Profiad o weithio ym maes treftadaeth neu'r celfyddydau   
17. Profiad o weithio mewn sefydliad trydydd sector   
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