Rheolwr Prosiect
35 awr yn wythnosol
Cyfnod penodol tan 30/06/22
Lleoliad:

Casnewydd

Adrodd i:

Rheolwr Rhanbarthol i Gymru a De orllewin Loegr

Adroddiad cyfarwyddol: Pump (4 Rheolwyr Ymgysylltu ac un Gweinyddwr)
Teulu swydd:

4 - £28,500 yn blynyddol (ar gyfartaledd)

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.
NEWPORT360
Mae NEWPORT360 yn bartneriaeth newydd o ddarparwyr arbenigol efo’r amgen i gynyddu cyfleoedd i bobl sy’n
anactif yn economaidd a phobl ddi-waith yn Newport. 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 yng Nghasnewydd. 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 Reolwr Prosiect talentog, deinameg a phroffesiynol 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 Rheolwr Prosiectau, mi fyddech yn arwain tîm rhanbarthol bach o bump, wrth weithio’n agos efo partneriaid
allanol i gyflawni prosiect cyflym. Mi fyddech yn datblygu pop agwedd o NEWPORT360, gan sicrhau maent yn
cyrraedd ei anghenion, canlyniadau a thargedau.
Mi fydd teithio mewn Casnewydd yn ddisgwyliedig ger esmwythaid o gyfyngiadau Covid-19.
Dyletswyddau allweddol
1. Gallu profiedig i gyflawni cyfleusterau NEWPORT360 wrth sicrhau mi fydd y prosiect yn cyrraedd ei dargedau a’i
gerrig milltir.
2. I arwain trafodaethau efo’r awdurdod lleol, cysylltu yn gyson efo’r partneriaid a hapddalwyr allweddol.
3. I reoli perthnasoedd efo partneriaid allanol, wrth gwrdd yn aml, i ymroi disgwyliadau perfformiad.
4. I oruchwylio monitro, tracio ac adroddiadau effeithiol ym mhob agwedd o’r prosiect.
5. I ddarparu rheolaeth llinell i dîm o staff bach.
6. I gadw systemau cofnodi systematig ym mhob agwedd o'r prosiect, ger cytuno system effeithiol o rannu
gwybodaeth rhwng partneriaid er mwyn cyflawni anghenion tystiolaeth.
7. I sicrhau mae pob agwedd o’r prosiect yn cydymffurfio efo safonau iechyd a diogelwch, amddiffyn data a
diogelu.
8. I weithio efo cyllidwyr i sicrhau mae gwario’r prosiect yn gywir.
9. I hybu a chadw i bolisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Volunteering Matters a'r polisïau eraill i gyd sy’n ymwneud
efo NEWPORT360.
10. I gydweithio a chyfranogi i waith tîm ar draws Volunteering Matters.

Profiadau, sgiliau ac agweddau
1. Gallu profiedig i ymroi rheoliad llinell gefnogol ac i drefnu llwyth gwaith eich tîm yn effeithiol.
2. Profiad o reoli partneriaethau, efo dealltwriaeth o gydweithredai llwyddiannus.
3. Sgiliau ysgrifennu, dadansoddi a llafar profiedig wrth gyflwyno cyflwyniadau, deall a pharatoi data ac adroddi.
4. Llythrennedd TGCh cysurus efo’r all i ddefnyddio systemau megis MS Teams, MS Office, rhwydweithiau
cymdeithasol a chronfeydd data unigryw.
5. Sgiliau trefnu arbennig efo’r gallu i flaenoriaethu llwyth gwaith heriol.
6. Gallu i asesu risg mewn pob agwedd wrth gyflawni’r prosiect, gan gynnwys iechyd a diogelwch, diogelu a rheoli
data.
7. Gallu i weithio efo blaengaredd efo ymrwymiad i ysbrydoli eraill.
8. Dealltwriaeth ddangosol, ac ymrwymiad i, cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.
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.

