
                                                                
   

Cydlynydd Prosiect - Benthyg y Barri  
   

Teitl y Swydd   Cydlynydd Prosiect   

Cyflog   £11.55 yr awr, 12 awr yr wythnos    

Cyfnod 
Angenrheidiol   

Contract cyfnod penodol 9 mis   

Dyddiad Dechrau     I'w gadarnhau (mis Awst mae'n debyg)  

  

Mae Benthyg Cymru yn gweithio gyda GGM yn rhan o Brosiect Ehangu Bancio Amser Bro 
Morgannwg o'r enw Amser, Tyfu, Ennill.  
  

Byddwn yn sefydlu llyfrgell Benthyg o bethau ar gyfer ardal y Barri, yn siop Awesome Wales 
yn Heol Holltwn ar y dechrau a hefyd yn darparu gwasanaethau clicio a chasglu dros dro ar 
draws yr ardal i drigolion lleol. Bydd recriwtio a hyfforddi gwirfoddolwyr yn elfen hanfodol 
o'r prosiect. Bydd gennym hefyd feic e-gargo a fydd ar gael i fusnesau lleol ei fenthyca a gall 
unigolion ei ddefnyddio pan nad yw'r prosiect yn ei ddefnyddio.  
  

   

Bydd deiliad y rôl yn gyfrifol am sicrhau oriau agor rheolaidd yn Awesome Wales ac am 
drefnu digwyddiadau Benthyg dros dro a digwyddiadau benthyca mewn lleoliadau 

cymunedol priodol. Byddai hyn yn cynnwys meithrin perthynas gref â chysylltiadau lleol, 

logisteg a chynllunio, sefydlu offer a chau, hyrwyddo'r digwyddiadau a dilyn polisïau a 

gweithdrefnau gan gynnwys iechyd a diogelwch.    

Mae'r swydd hefyd yn cynnwys sefydlu cronfa o wirfoddolwyr a sicrhau eu bod yn derbyn 

hyfforddiant o ansawdd uchel.  

  

  

  

  



  
  

  

PRIF GYFRIFOLDEBAU 

● Sicrhau bod oriau agor rheolaidd yn cael eu cynnal, gan gydgysylltu fel y bo'n briodol â 

lleoliad/lleoliadau i feithrin perthynas waith adeiladol  

● Darparu lefelau uchel o wasanaeth cwsmeriaid i'r gymuned, gan integreiddio gofynion ar 
gyfer rheoli ansawdd, iechyd a diogelwch, deddfwriaeth, polisïau amgylcheddol a 
dyletswydd gofal cyffredinol  

● Dangos dealltwriaeth fanwl o gynllun y prosiect  

● Nodi prosiectau cymunedol lleol a gweithio gyda nhw i ehangu mentrau ategol ar draws y 

Barri   

● Datrys problemau wrth iddynt godi, gan ofyn am fewnbwn gan reolwr y prosiect fel y bo'n 

briodol  

● Cynorthwyo tîm rheoli Benthyg Cymru i fonitro a mesur cynnydd, gan gynnwys unrhyw 
addasiadau angenrheidiol, ac i adrodd amdano.  

● Rheoli a datblygu gwirfoddolwyr, gan gefnogi lefel uchel o gadw  

● Rhoi gwybod yn ffurfiol am unrhyw bryderon neu ddigwyddiadau gweithdrefnol i dîm 

rheoli Benthyg Cymru  

● Cydgysylltu â chwsmeriaid, partneriaid a chyflenwyr lleol  

● Goruchwylio’r gwaith o fewnbynnu data’n effeithiol i sicrhau ansawdd monitro ac 

ymchwil  

● Cyflawni dyletswyddau eraill sy'n gymesur â'r swydd, fel y cytunwyd arnynt gan y rheolwr 

llinell, a bod yn barod i gymryd cyfrifoldeb lle bo angen  

● Bydd angen gweithio'n rheolaidd ar y penwythnos (3-4 awr ar ddydd Sadwrn, unwaith 

neu ddwywaith y mis)  

  

PROFIAD A SGILIAU ANGENRHEIDIOL 



Profiad Blaenorol 

● Gallu amlwg i strwythuro, cynllunio a blaenoriaethu llwyth gwaith er mwyn gallu cyflawni 

yn erbyn targedau a therfynau amser.  

● Wedi gweithio mewn rôl(au) gyda ffocws ar brosiect tebyg a/neu brofiad o weithio ar 

brosiectau tebyg.  

● Gwybodaeth am recriwtio, hyfforddi a chefnogi grwpiau amrywiol o wirfoddolwyr gan 

gynnwys gweithdrefnau gwirio a diogelu a phrofiad o’r rhain.  

● Mae profiad o fentrau cynaliadwy neu'r economi gylchol yn ddymunol.  

● Mae ymgysylltu gweithredol yn y Barri a'r cymunedau cyfagos yn ddymunol.  

Cymwyseddau 

● Ymrwymiad gwirioneddol i werthoedd ac ethos Benthyg Cymru.  

● Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar ac yn ysgrifenedig.   

● Deall yr hyn sy’n rhwystro gwahanol aelodau o’r cyhoedd rhag cymryd rhan mewn 

prosiectau cymunedol a chynaliadwyedd  

● Sgiliau trefnu cadarn gan gynnwys sylw i fanylion a sgiliau gwneud sawl tasg ar yr un pryd.  

● Sgiliau dadansoddi gwych.  

● Agwedd hynaws gyda'r gallu i feithrin perthynas.  

● Brwdfrydedd ac ymrwymiad gwirioneddol i wneud gwahaniaeth.  

● Gallu gweithio ar eich pen eich hun ac fel rhan o dîm agos iawn.  

Sgiliau Technegol  

● Hyderus wrth ddefnyddio MS Office – yn enwedig Word, Excel ac Outlook  

● Hyderus wrth ddysgu sut i ddefnyddio systemau newydd  

Gofynion Arbennig 

● Caiff y swydd hon ei chynnig yn amodol ar wiriad GDG boddhaol.  

● Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn ddymunol   



● Bydd angen i ddeiliad rôl weithio y tu allan i oriau gwaith arferol, gan gynnwys rhai 

nosweithiau a phenwythnosau  

  

  

  

  

  

  

  

AMSERLEN RECRIWTIO 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Dydd Gwener 23 Gorffennaf   

Cyfweliadau: BORE Dydd Mawrth 27 Gorffennaf, BORE Dydd Iau 29 Gorffennaf  

Rhoi gwybod am y penderfyniad: Dydd Gwener 30 Gorffennaf   

Dyddiad dechrau:  Awst  

I wneud cais, cyflwynwch eich CV a datganiad ategol byr i:   

Info@benthyg-cymru.org  
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