
 

 

Partneriaeth Greenways Ceredigion – a drefnir gan Ymddiriedolaeth 

Datblygu Transition Llambed 

 

DISGRIFIAD SWYDD 

 

TEITL Y SWYDD: Swyddog Prosiect   

 

YN GYFRIFOL I’R:  Cydlynydd Prosiect  

 

LLEOLIAD: Llanbedr Pont Steffan 

 

CYFLOG:   £23,000-£25,000 

 

ORIAU:   Llawn amser, 37 awr yr wythnos  

 
MATH O GONTRACT: Cyfnod Penodol hyd at 31 Gorffennaf 2023 

 

PARTNERIAETH GREENWAYS CEREDIGION 

Prosiect ar y cyd yw hwn rhwng awdurdodau lleol, tirfeddianwyr, sefydliadau 

addysgol, cymunedau lleol, rheolwyr tir, grwpiau gwirfoddol, a busnesau. Mae'n 

gobeithio ailgysylltu pobl â bioamrywiaeth a'u hamgylchedd naturiol a'r nod yw creu 

llwybrau mynediad gwyrdd a theithiau llesol newydd a hygyrch yng Ngheredigion.    

 

PWRPAS A RÔL Y SWYDD 

Prif ddyletswyddau'r Swyddog Prosiect fydd cyflawni'r tasgau a nodir yng Nghynllun 

Cyflawni'r Prosiect sy'n ymwneud yn uniongyrchol â chyflawni'r prosiect ac 

ymgysylltu â phartneriaid, grwpiau cymunedol, ac unigolion.   

 

Bydd y Swyddog Prosiect yn sefydlu perthynas waith effeithiol ar lefel leol gyda 

sefydliadau ac unigolion allweddol. Bydd yn nodi, yn datblygu ac yn hyrwyddo 

amrywiaeth eang o weithgareddau, gan weithio'n agos gyda’r Cydlynydd Prosiect a 

Phartneriaid y Prosiect.  Bydd yn cynorthwyo â'r gwaith o negodi a chyflawni'r prosiect 

ar lawr gwlad, gan gysylltu â thirfeddianwyr a phartneriaid allweddol a bydd hefyd yn 

creu ac yn rheoli deunydd ar gyfer gwefan benodedig y prosiect a sianeli’r cyfryngau 

cymdeithasol. 

 

Bydd y dyletswyddau allweddol yn cynnwys: 

• Cysylltu, ar y cyd â Chydlynydd y Prosiect, â Grŵp Llywio'r Prosiect a Phartneriaid 

y Prosiect i ddatblygu a sicrhau bod y Cynllun Gweithgarwch yn cael ei gyflwyno'n 

effeithlon 

• Gweithio'n greadigol gyda grwpiau ac unigolion lleol i sicrhau profiad cadarnhaol a 

chynhwysol i bawb sy'n cymryd rhan 

• Gweithio gyda phartneriaid unigol i gefnogi gweithgareddau  

• Cefnogi'r ddarpariaeth o ran testun a delweddau ar gyfer deunydd marchnata, 

digwyddiadau ymgysylltu â'r gymuned a gwefan y prosiect 

• Pennu amcanion addysgol a hyfforddiant ar gyfer pob digwyddiad neu weithgaredd 

sy'n cysylltu yn ôl â Chynllun Cyflawni cyffredinol y Prosiect 
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• Casglu data gwaelodlin ar gyfer gwerthuso pob digwyddiad/gweithgaredd 

allgymorth, gan gynnwys nifer y cyfranogwyr ac adborth ynghylch eu profiad o 

gymryd rhan er mwyn mesur hyn yn erbyn yr amcanion cychwynnol 

• Darparu cyfleoedd hyfforddi un-i-un ar gyfer gwirfoddolwyr a myfyrwyr ar leoliad  

• Bod yn gyfrifol am ddatblygu cynlluniau gweithgaredd un-i-un gyda phartneriaid 

allweddol perthnasol 

• Paratoi datganiadau i'r wasg, blogiau a negeseuon trydar yn unol â Strategaeth 

Gyfathrebu'r Prosiect 

• Monitro a rheoli’r cynnydd yn erbyn canlyniadau allweddol y Cynllun Cyflawni a, 

lle y bo'n briodol, paratoi digwyddiadau/cynlluniau wrth gefn er mwyn sicrhau bod 

y Prosiect yn dychwelyd i’r trywydd cywir;  

• Coladu a pharatoi gwybodaeth sy'n hanfodol er mwyn i’r Cydlynydd Prosiect allu 

cyflawni amodau’r adrodd ar lywodraethu 

• Cyfrannu at Gynllun Gwireddu Buddion y Prosiect (Adroddiad Gwerthuso) er 

mwyn sicrhau a diogelu etifeddiaeth y Prosiect 

 

 

MANYLEB PERSON - Bydd angen i ymgeiswyr fodloni’r meini prawf canlynol: 

 

Meini Prawf Hanfodol  Meini Prawf Dymunol 

Cymwysterau/Lefel Addysg  

Wedi derbyn addysg hyd at lefel gradd 

neu gyfwerth 

 

Profiad a Gwybodaeth 

Profiad o ddatblygu a chyflawni 

prosiectau neu raglenni ymgysylltu â'r 

gymuned 

 

Profiad o gysylltiadau 

cyhoeddus/gweithgaredd marchnata ar 

gyfer hyrwyddo digwyddiadau, gan 

gynnwys defnydd effeithiol o’r cyfryngau 

cymdeithasol ar gyfer lledaenu 

gwybodaeth 

Yn meddu ar brofiad o brosiectau aml-

haenog a gweithio'n llwyddiannus gyda 

sefydliadau sy’n bartneriaid 

Profiad o weithio gyda thirfeddianwyr 

a'r gymuned ffermio 

Gwybodaeth sydd ei hangen 

Diddordeb mewn teithio/beicio 

cynaliadwy, ac ymgysylltu â'r gymuned 

 

Sgiliau sydd eu hangen 

Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn 

hanfodol ar gyfer y swydd hon  

 

Y gallu i weithio gyda chyn lleied o 

oruchwyliaeth â phosibl, gyda lefel uchel 

o ymreolaeth a gallu rheoli eich llwyth 

gwaith a'ch amser eich hun i fodloni 

terfynau amser 

 

Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar ac yn 

ysgrifenedig  

Rhaid i ddeiliad y swydd allu ysbrydoli 

ac annog ymatebion creadigol i 

ddeunydd y Prosiect, a bod yn fedrus o 

ran dechrau sgyrsiau, adrodd straeon, a 
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chynnal diddordeb ystod eang o 

gynulleidfaoedd 

Deall yr angen am gofnod o 

benderfyniadau sy’n seiliedig ar 

dystiolaeth 

 

Sgiliau TG da gan ddefnyddio 

amrywiaeth o becynnau TG 

Profiad o brosiectau digido 

Bod â dealltwriaeth o ofynion rheoli 

prosiectau a rhaglenni 

 

Meddu ar brofiad o ddefnyddio dull sy'n 
seiliedig ar dîm er mwyn cyflawni 

amcanion 

 

Profiad o ddefnyddio egwyddorion 

cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn 

modd gweithredol a deall manteision yr 
egwyddorion hyn i sefydliad 

Profiad o ddatblygu rhaglenni sy'n 

canolbwyntio ar amcanion cymdeithasol 

ehangach sy’n gwella bywydau unigolion 
mewn grwpiau wedi'u targedu (e.e. 

ieuenctid, yr henoed, lleiafrifoedd 

ethnig) 

 


