
     

  

 
 

 

 

Swydd Ddisgrifiad 
Rheolwr Ymgysylltu (Cydlynydd Gwirfoddoli), Hwb Cymunedol Sir Benfro 

(Cyfeirnod y Swydd: V347) 
Dyddiad cychwn 4 Ionawr 2022, am 12 mis y ddechrau 

 
Oriau:    21 awr yr wythnos 
Cyflog:    £14,400 (Cyfwerth â Llawn Amser £24,000) 

 
 
Volunteering Matters 
 
Dylai pawb ym Mhrydain gael cyfle i ffynnu. Felly, rydyn ni’n dod â phobl at ei gilydd i oresgyn rhai o broblemau 
cymhlethaf cymdeithas drwy’r pŵer o wirfoddoli.   
 

Rydym yn gweithio gyda chymunedau i oresgyn trallod, delio ag unigedd ac ynysigrwydd cymdeithasol, gwella 
iechyd, datblygu sgiliau a chyfleoedd a sicrhau bod pobl ifanc yn gallu arwain newid. Gan ein bod ni’n elusen 
genedlaethol, rydym yn gwneud y gwaith hwn ar raddfa eang, rhannu ein harbenigedd ac adeiladu partneriaethau i 
greu effaith fwy fyth.  

  
Rydym yn troi gwybodaeth a brwdfrydedd lleol yn gamau gweithredu a chynnydd, adeiladu cymunedau cryfach a 
dyfodol gwell i bawb.  
 
Volunteering Matters Gorllewin Cymru 
 
Agorwyd yr Hwb Cymunedol yn Sir Benfro mewn ymateb i COVID, ac mae bellach yn datblygu gyda chyfrifoldebau 
sy’n mynd y tu hwnt i ymateb brys yn unig. 
 
Mae Volunteering Matters, ar y cyd â Chyngor Sir Benfro a PAVS, yn chwilio am unigolyn dynamig a phrofiadol i 
ymuno â’n tîm darparu yng Ngorllewin Cymru.  Mae’r elusen eisiau recriwtio gwirfoddolwyr fel “Hyrwyddwyr Hwb”, 
fydd yn gallu cefnogi ac ychwanegu gwerth drwy gefnogi gyda galwadau ffôn, digwyddiadau cymunedol, dosbarthu 
gwybodaeth a darparu presenoldeb o’r Hwb mewn cymunedau, gan hyrwyddo’r gefnogaeth sydd ar gael a chysylltu 
â’r rhwydwaith o grwpiau cymorth cymunedol anffurfiol a gafodd eu sefydlu’n benodol mewn ymateb i COVID. Bydd 
yr Hwb newydd yn atal anawsterau unigolion rhag gwaethygu drwy hyrwyddo datrysiadau a gwasanaethau 
cymunedol yn rhagweithiol. Bydd yn gweithio gyfochr ag aelodau cymunedol i ddod o hyd i’r gefnogaeth sydd ei 
hangen arnynt i aros yn iach, actif, wedi’u cysylltu, annibynnol a gwydn. 
 
 
Diben y rôl 
 
Bod yn gyfrifol am recriwtio, hyfforddi a chefnogi ein gwirfoddolwyr ar draws Sir Benfro a gweithio’n agos gyda’n 
partneriaid a’n cyllidwyr. 
 
Bydd y gwaith yn canolbwyntio’n bennaf ar yr Hwb Cymunedol. Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda phartneriaid 
yr Hwb i recriwtio gwirfoddolwyr i gefnogi’r Hwb Cymunedol newydd, datblygu a chefnogi’r tîm o wirfoddolwyr a’i 
weithgaredd, gweithio’n agos gyda Rheolwr yr Hwb Cymunedol, Cysylltwyr Cymunedol a grwpiau cymunedol eraill. 
 
Ar brydiau, efallai y gofynnir i ddeiliad y swydd gynorthwyo gyda gwaith arall Volunteering Matters yn y sir, megis 
recriwtio gwirfoddolwyr cyffredinol, tasgau rhwydweithio ac edrych ar gyfleoedd newydd i gydweithio. 
 
Bydd deiliad y swydd yn atebol i’r Rheolwr Prosiect lleol sy’n adrodd yn uniongyrchol i’r Arweinydd Darparu ar gyfer 
Cymru a De Orllewin Lloegr. Bydd angen gwiriad datgelu ar gyfer y rôl hon. 



     

  

 
 

 

 

 
 
Dyletswyddau Allweddol: 
 

1. Recriwtio, cyfweld, cynefino, hyfforddi a chefnogi gwirfoddolwyr. 
2. Gweithio’n agos gyda phartneriaid a chyllidwyr eraill i sefydlu arferion gweithio’r Hwb a rhaglen o 

Gymorthfeydd Allgymorth, fydd yn darparu gwybodaeth ac yn atgyfeirio. 
3. Cefnogi gwirfoddolwyr i gynnig gweithgareddau newydd yn y lleoliadau mae Allgymorth wedi profi bod 

angen gweithgareddau o’r fath. 
4. Sicrhau bod data monitro a gwerthuso’n cael ei gasglu i fesur effaith yn erbyn y canlyniadau cytunedig. 
5. Darparu cymorth gweinyddol ar gyfer y prosiect, lle fo’i angen, a phrosesu costau gwirfoddolwyr a chynnal 

cronfeydd data. 
6. Cynnal cysylltiadau effeithiol gyda rhanddeiliaid a phartneriaid prosiect ar lefel ddyddiol. 
7. Paratoi adroddiadau ar gyfer cyllidwyr, yn seiliedig ar ganlyniadau a thargedau cytunedig. 
8. Asesu risg gweithgareddau gwirfoddolwyr a chynnal adolygiadau rheolaidd. 
9. Chwarae rhan weithredol mewn adnabod a datblygu busnesau newydd. 
10. Cyfrannu at gydweithio a gwaith tîm ar draws yr Hwb a Volunteering Matters. 

 
Profiad/Sgiliau a rhinweddau: 
 

1. Profiad o recriwtio, hyfforddi a rheoli gwirfoddolwyr. 
2. Y gallu i gymell a denu sylw pobl.  
3. Profiad o gydweithio gydag asiantaethau eraill. 
4. Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol. 
5. Sgiliau trefnu rhagorol a’r gallu i flaenoriaethu llwyth gwaith trwm sy’n datblygu, a’r gallu i weithio dan 

bwysau ac o fewn terfynau amser. 
6. Sgiliau trafod a hwyluso cryf. 
7. Y gallu i asesu risg a chynnal asesiadau risg. 
8. Tystiolaeth o sgiliau gweinyddol a TG da, a’r gallu i gynnal cofnodion monitro prosiect, gweinyddol ac 

ariannol.  
9. Dealltwriaeth o Gyfleoedd Cyfartal ac ymrwymiad iddynt.  
10. Dealltwriaeth o Ddiogelu Data a chyfrinachedd ac ymrwymiad iddynt. 
11. Y gallu i adeiladu a chynnal cysylltiadau gweithio effeithiol gyda chydweithwyr, rhanddeiliaid a phartneriaid 
12. Dealltwriaeth o brosesau ariannol. 
13. Profiad o weithio gyda phobl hŷn. 

 
Elfennau dymunol: 
 

14. Yn gallu siarad Cymraeg, neu barodrwydd i ddysgu.  
 
Bwriad y swydd ddisgrifiad yw cynnwys yr amrywiaeth eang o gyfrifoldebau a gofynion y swydd. Nid yw’n 
gynhwysfawr nac yn gyfyngol ac er y gellir disgwyl rhai amrywiaethau, bydd y rhain ar lefel briodol ar gyfer y 
swydd. 
 
 

Mae Volunteering Matters wedi ymrwymo i Gyfleoedd Cyfartal. Fel elusen sy’n defnyddio’r symbol anabledd, gallwn 
sicrhau y byddwn yn cyfweld yr holl ymgeiswyr anabl sydd yn bodloni’r meini prawf gofynnol ar gyfer y swydd 


