
    

   

 

 
Cydlynydd Prosiect 

35 awr yn wythnosol 
Cyfnod penodol tan 30/06/22 

 
Lleoliad:   Gweithio o’r cartref (teithio mewn Rhondda Cynon Taf) 
 
Adrodd i:   Rheolwr Prosiect 
 
Teulu swydd:   3 - £24,000 yn blynyddol  
 
Volunteering Matters 
Dylai pawb yn y DU cael cyfleoedd i lwyddo. Yr ydym yn dod a phobl efo ei gilydd i oresgyn yr anghenion 
mwyaf cymhleth yn y gymuned trwy'r pŵer o wirfoddoli.  
 
Yr ydym yn cydweithio efo cymunedau i oresgyn adfyd, i daclo unigrwydd ac ynysiad cymdeithasol, i wella 
iechyd, i ddatblygu sgiliau a chyfleoedd a galluogi pobl to arwain newid. Oherwydd yr ydym yn elusen 
wladol, mae gennym yr allu i weithredu newid ar raddfa uchel wrth rannu ein harbenigrwydd i wneud 
effaith.  
 
Yr ydym yn troi gwybodaeth leol ac egni i mewn i arwaith a chynnydd, adeiladu cymunedau cryf a 
dyfodolwyr gwell i bawb.  
 
RCT360 
Mae RCT360 yn bartneriaeth newydd o ddarparwyr arbenigol efo’r amgen i gynyddu cyfleoedd i bobl sy’n 
anactif yn economaidd a phobl ddi-waith yn Rhondda Cynon Taf. Mae ein partneriaid yn cynnwys Mental 
Health Matters Wales efo ein rhaglenni gwladol. Mi fydd pob partner yn cynnig ymyriadau gwahanol i 
ganmol ymyriadau “back-to-work” prif-ffrwd yn RCT. Nod ein partneriaeth yw helpu pobl, o ymadawyr 
ysgol i bobl henach, i gymryd y cam nesaf tuag at eu rhagolygon o addysg, hyfforddiant a chyflog. 
 
Pwrpas o’r rôl 
Yr ydym yn edrych am 2 Gydlynwyr Prosiect brwdfrydig. i ymuno ein tîm yng Nghymru. Mae gan yr 
ymgeisydd gorau sgiliau i weithio yn hyblyg gan dangos ymrwymiad hollol i ein gwerthai sefydliadol.  
 
Fel Cydlynydd Prosiect, mi fyddech yn adeiladu ein portffolio o sefydliadau atgyfeiriol, derbyn a phrosesu 
atgyfeiriadau a threfnu pecynnau o gefnogaeth i bobl ddi-waith neu’n anactif yn economaidd mewn RCT. 
Fel rhan o brosiect cyflym, mi fyddech yn derbyn cefnogaeth oddi wrth dîm bach gan gynnwys Rheolwr 
Prosiect a Gweinyddwr lleol gan sicrhau mae'r prosiect yn cyrraedd ei anghenion, canlyniadau a thargedau. 
 
Mi fydd teithio mewn Rhondda Cynon Taf yn ddisgwyliedig ger esmwythaid o gyfyngiadau Covid-19. 
 
Dyletswyddau allweddol  
1. Recriwtio, cyfweld, sefydlu, hyfforddi a chefnogi cyfranogwyr a gwirfoddolwyr. 
2. Gweithio'n agos gyda phartneriaid / sefydliadau atgyfeiriol i sicrhau llif cyson o gyfranogwyr i'r 
prosiectau. 
3. Rheoli paru / lleoli cyfranogwyr, gan hwyluso a darparu gweithgareddau lle bo hynny'n briodol. 
4. Sicrhau bod tystiolaeth fonitro a data effaith yn cael eu casglu i fesur cynnydd yn erbyn canlyniadau y 
cytunwyd arnynt 
5. Hyrwyddo'r prosiect trwy ystod o dechnegau, cychwyn atgyfeiriadau ac annog partneriaeth. 



    

   

 

6. Cynnal perthnasoedd effeithiol â rhandaliad a phartneriaid prosiect o ddydd i ddydd. 
7. Paratoi adroddiadau i dîm y prosiect, yn seiliedig ar allbynnau a thargedau y cytunwyd arnynt. 
8. Gweithgareddau asesu risg, gan gynnal adolygiadau rheolaidd. 
9. Cyfrannu at weithio ar y cyd a gwaith tîm ar draws Volunteering Matters. 
 
Profiadau, sgiliau ac agweddau 
1. Profiad o weithio mewn amgylchedd sy'n canolbwyntio ar bobl. 
2. Y gallu i gymhelli ac ymgysylltu diddordeb pobl. 
3. Profiad o weithio mewn partneriaeth ag sefydliadau eraill. 
4. Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol. 
5. Sgiliau trefnu rhagorol a'r gallu i flaenoriaethu llwyth gwaith ymestynnol, y gallu i weithio dan bwysau ac 
i derfynau amser. 
6. Y gallu i asesu risg a chynnal asesiadau risg 
7. Tystiolaeth o sgiliau gweinyddol a TGCh da a'r gallu i gynnal cofnodion monitro prosiectau, gweinyddol 
ac ariannol. 
8. Deall cyfartaledd, amrywiaeth a chynhwysiant, gan ymrwymo iddo. 
9. Deall ac ymrwymiad i Ddiogelu Data a chyfrinachedd. 
 
Addunedau  
1. Gallu i siarad Cymraeg neu’r ewyllys i ddysgu.  

Cymwysterau  
Mae profiad ac ymrwymiad i ein gwerthai yn bwysicach i’r rôl hon dros gymwysterau sbesiffig. 
 
Eraill 
Lleoliad: Mae’r rôl hon wedi ei seilio ar weithio o’r cartref, ond, mi fydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus 
to deithio yn aml ar draws yr ardal leol ac awdurdodau agos yn gyson. Mi fydd hon yn cynnwys cwrdd efo 
comisiynwyr, partneriaid a hapddalwyr allweddol. 
 
Mi fydd angen cysylltiad cryf i’r we i alluogi gweithio o’r cartref a lle addas i weithio. Darparwyd nwyddau 
TGCh a swyddfa gan yr elusen.  
 


