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Disgrifiad swydd - Rheolwr Ymgysylltu llawn amser (35 awr yn wythnosol) 

Gwent - Cyfnod penodol tan Hydref 2021 

Volunteering Matters - pwy ydyn ni? 

Dylai pawb yn y DU cael y cyfle i lwyddo. Felly, yr ydym yn dod a phobl efo'i gilydd i oresgyn sialensiau 

mwyaf cymhleth trwy'r pŵer o wirfoddoli.  

Yr ydym yn bartneriaid efo cymunedau i oresgyn adfyd, taclo unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol, 

gwella iechyd, datblygu sgiliau a chyfleoedd a mentro hybi bobl ifanc i arwain newid yn y gymuned. 

Oherwydd yr ydym yn elusen genedlaethol, yr ydym yn medru gwneud newid ar raddfa gan rannu ein 

harbenigedd wrth adeiladu partneriaethau i wneud ardrawiad anhygoel.  

Yr ydym yn troi i wybodaeth ac egni lleol i greu gweithrediadau a chynyddiadau gan greu cymunedau cryf a 

dyfodol gwell i bawb.  

Volunteering Matters Cymru a'r Gorllewin Deol 

Mae Volunteering Matters yn edrych am Reolwr Ymgysylltu deinamig i ymuno ein Tîm Cyflawni yng 
Ngwent. Yr ydym yn edrych am rywun efo'r gallu i weithio yn hyblyg ac i ddangos dealltwriaeth ac 
ymrwymiad i werthoedd yr elusen, sef:  

 Grymuso 
 Cymhwysol 
 Tosturiol 
 Positif 
 I weithio yn syml 

Pwrpas y rôl 

Mi fydd y rôl yn cynnwys cefnogi'r cyflawniad o ein prosiectau Gweithrediadau Cymdeithasol Pobl Ifanc yng 
Ngwent (Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen) ac ardaloedd o'i hamgylch.  

Mae ein prosiectau Gweithrediadau Cymdeithasol Pobl Ifanc yn gweithio trwy gydol Gwent i gyflawni ein 
dull ieuenctid. Yr ydym yn ymgysylltu pobl ifanc i ddylunio a rhedeg gweithdai i godi ymwybyddiaeth, i 
fentora ac i fod yn bencampwyr gwirfoddoli mewn ysgolion a chlybiau ieuenctid.  

Mi fydd y rôl hefyd yn cefnogi cyflawniad o raglennu cenedlaethol Volunteering Matters, gan gynnwys 
Gwirfoddoli llawn amser, Gwirfoddoli Gweithiwr a Getting Together Matters.  

Mi fydd y deiliad y swydd yn atebol i'r Arweinwr Rhanbarthol yng Nghymru a De Orllewin Lloegr.   
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Mi fydd dyletswyddau allweddol yn cynnwys: 

 I recriwtio, cyfweld, hyfforddi, cyflwyno a chefnogi gwirfoddolwyr.  

 I weithio yn agos efo ein partneriaid, asiantaethau at gyfeiriol a chyllidwyr i sicrhau llif cyson o 

fuddiolwyr i mewn i ein prosiectau. 

 I reoli'r proses o baru a lleoli o wirfoddolwyr a buddiolwyr gan greu cyfleoedd newydd lle'n addas.  

 Sicrhau bod data monitro a gwerthuso yn cael eu casglu i fesur ardrawiad yn erbyn y canlyniadau 

cytunol. 

 I ddarparu cefnogaeth weinyddol i'r prosiectau lle mae'r angen. Mi fydd hon yn cynnwys prosesu 

costau'r gwirfoddolwyr a chynnal cronfeydd data.  

 Cynnal perthnasoedd effeithiol efo hapddalwyr a phartneriaid ein prosiectau ar lefel dydd-i-ddydd. 

 Cefnoga’r paratoi o adroddiadau i gyllidwyr.  

 Asesir risg o weithgareddau gwirfoddoli a'i adolygu'n gyson.  

 Chwarae rôl actif mewn adnabyddi a datblygu busnes newydd i'r elusen.  

 Cyfranoga i weithio'n gydweithiol efo'r timau ar draws Volunteering Matters. 

 

Profiadau, sgiliau a phriodoleddau: 

Mae Volunteering Matters yn elusen wedi'i seilio ar werthoedd. Mae aliniad efo ein gwerthoedd yn fwy 

pwysig i ni na phrofiadau perthnasol neu gymwysterau.  

 

 Profiad o recriwtio a chefnogi gwirfoddolwyr.  

 Profiad o weithio maen partneriaeth efo asiantaethau eraill. 

 Sgiliau cyfathrebu, ysgrifennu a hwyluso rhagorol.  

 Sgiliau trefnu rhagorol a'r gallu i flaenoriaethau llwyth gwaith sy'n ddatblygol a heriol. Hoffwn hefyd 

gweld yr allu i gwrdd â dyddiadau cau a gweithio dan bwys. 

 Y gallu i asesu risg a'r gallu i gyflawni asesiadau risg.  

 Tystiolaeth o sgiliau TGCh a gweinyddi rhagorol a'r gallu i fonitro prosiectau. 

 Dealltwriaeth o, ac ymrwymiad i, cydraddoldeb ac amrywiaeth.  

 Dealltwriaeth o, ac ymrwymiad i, diogelu data a chyfrinachedd.  

 Y gallu i adeiladu a chadw perthnasoedd gweithio effeithiol efo cydweithwyr.  

 Dealltwriaeth o, ac ymrwymiad i, diogelu. 

 

Dyheadau: 

 Y gallu i siarad Cymraeg neu'r dymuniad i ddysgu.  

Mi fydd apwyntiad i'r rôl yma yn amodol ar wiriad Datgelu a Gwahardd (DBS) uwchraddol. Tydi cael 

euogfarn droseddol dim yn achosi o reidrwydd ataliad i gyflogaeth.  

Mae'r disgrifiad swydd yma yn bwriadu i gynnwys amrywiaeth o ddyletswyddau sy'n gysylltiedig efo'r 

rôl. Tydi o ddim yn drwyadl neu'n anghynhwysol, a dylech chi  

disgwyl amrywiaeth o weithgareddau sy'n briodol i lefel y rôl.  
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Mewn cyfnewid i'ch ymrwymiad, yr ydym yn cynnig cynllun o wyliau blynyddol anghyfyngedig. Yr ydym hefyd yn 
cynnig cyfraniad cyflogwr i bensiwn o 3%, cynllun gweithio'n hyblyg fel lleiafswm a chynllun lles uwchraddol i 
weithwyr. 

 

Mae eich datganiad cefnogol yr un mor bwysig â'ch CV ac yn ffurfio rhan allweddol o'r proses i ddewis ymgeiswyr i 
gyfweld. Maent yn bwysig i ddefnyddio'r cyfle yma i danlinellu eich profiadau a'ch cymwysterau sy'n briodol i'r rôl.   

 

I geisio am y rôl, danfonwch eich CV, datganiad cefnogol a'r ffurflen monitro wrth recriwtio i Anisha Khanam 
iJoin@volunteeringmatters.org.uk 

 

Mae Volunteering Matters yn ymrwymedig i ddarparu cyfleoedd cydraddol mewn cyflogaeth. Felly, yr ydym am 

sicrhau nad does un ymgeisydd yn cael ei tri'n llai ffafriol ar seiliau anghyfiawn. I helpu monitor ein perfformiadau 

sy'n gysylltiedig efo cyfleoedd cydraddol, yr ydym yn gofyn i chi i lenwi'r ffurflen monitro wrth recriwtio. Caiff yr 

holiadur ei greu am bwrpasau ystadegol un unig, ac wrth i ni dderbyn eich ffurflen, caiff ei gwahano o eich CV a 

datganiad cefnogol. Ni fydd yn ffurfio rhan o'r broses o ddewis ymgeiswyr i gyfweld. 
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