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24 awr yn wythnosol
Cyfnod penodol tan 30/06/22
Lleoliad:

Gweithio o’r gartref

Adrodd i:

Rheolwr Prosiect

Teulu swydd:

£13,029 - 24 hours per week (£19,000 yn flynyddol FTE)

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 and NEWPORT360
Mae RCT360 a NEWPORT360 yn bartneriaethau 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 (MHMW), Artis Community Cymuned (ACC) a Sgiliau, gan gynnwys ein rhaglenni gwladol ein
hun. Mewn Casnewydd, yr ydym yn gweithio efo MHMW yn unig. 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 y rôl
Yr ydym yn edrych am Weinyddwr Prosiect profiedig 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 Gweinyddwr Prosiect, mi fyddech yn cadw cofnodion o bob allbwn i bob cyfranogwr, recordio a chadw
tystiolaeth wrth ddarparu gwybodaeth yn i’r tîm yn aml fel rhan o dîm prosiect cyflym. Mi fyddech yn darparu
cyfleuster cyflawn i bob agwedd o RCT360 a/neu NEWPORT360 wrth helpu'r tîm i gyrraedd anghenion y prosiectau,
eu hamcanion a’i thargedau.

Dyletswyddau allweddol
1. I ddarparu cefnogaeth weinyddol, gan gynnwys ymateb y ffon ac e-byst, cymryd negeseuon a arwyddbostio’n
priodol.
2. Cadw cofnodion cywir, gan gynnwys mewnbynnu data a’i tsecio’n daenlenni a chronfeydd data. Mi fyddent yn
ddisgwyliedig i baratoi a chyflwyno adroddai i’r tîm yn fisol.
3. Recordio a chadw tystiolaeth angenrheidiol am gyfranogwyr wrth uwcholeuo unrhyw gapiau.
4. Prosesu mynegiadau o ddiddordeb a tsecio cyfeirnodau gan gadw i ein polisïau amddiffyn data.
5. Cefnogi’r Tîm Cyflawni I gasglu data i werthuso am y prosiect ac i helpu casglu data am brosiectau eraill.
6. I gefnogi’r Tîm Cyflawni efo’i anghenion i gadw cofnodion cywir, i gydymffurfio i anghenion amddiffyn data ac i
gadw cofnodion iechyd a diogelwch a diogelu.
7. Helpu efo tasgau ariannol, megis prosesu treuliau gwirfoddolwyr, cydweithwyr a chyfranogwyr wrth gadw
cofnodion ariannol cywir.
8. Helpu efo darparu gwybodaeth i wirfoddolwyr a chydweithwyr.
9. I hybu a chadw i bolisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Volunteering Matters a'r polisïau eraill i gyd sy’n ymwneud
efo RCT360 a NEWPORT360.

10. I gydweithio a chyfranogi i waith tîm ar draws Volunteering Matters.
Profiad, sgiliau ac agweddau
1. Sgiliau gweinyddol da, megis gwaith bysellfwrdd, prosesu dogfennu ysgrifennu a sgiliau mewnbynnu data.
2. Sgiliau cyfathrebu arbennig, gan gynnwys sgiliau llafar ac ysgrifennu, ar y ffon ac ar e-byst.
3. Dealltwriaeth dda o’r defnydd MS Word, Outlook, Teams ac Excel. Hoffwn hefyd am ddealltwriaeth o gronfeydd
data a chymwysiadau ar y we.
4. Sgiliau rhifedd a sgiliau gweinyddol ariannol.
5. Sgiliau trefnu, rheoli amser a chynllunio.
6. Y gallu i weithio yn annibynnol.
7. Y gallu i gydweithio fel rhan o dîm.
8. Ymrwymiad arddangosadwy i safonau uchel o ofal cwsmer
9. Dealltwriaeth, ac ymrwymiad i, Gydraddoldeb ac Amrywiaeth.
10. Dealltwriaeth, ac ymrwymiad i, Amddiffyn 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.

