
 

   
 

               
                                                

  

Swyddog datblygu (Gogledd Cymru) – Benthyg 
Cymru 

  
Teitl y Rôl  Swyddog Datblygu 
Cyflog £33,000 CALl (35 awr yr wythnos) 
Amser Gofynnol  Dod i ben 31/3/22  
Dyddiad Dechrau   Cyn gynted â phosib 
 

Ynglŷn â Benthyg Cymru 

Mae Benthyg Cymru yn Gwmni Buddiannau Cymunedol a gafodd ei 
sefydlu i gefnogi a datblygu llyfrgelloedd pethau ledled Cymru. Agorodd 
ein llyfrgell gyntaf yn 2017 ac ers hynny rydyn ni wedi cefnogi a datblygu 11 
arall ledled de, gorllewin a chanolbarth Cymru.   

Dymunwn i fenthyg fod mor hawdd â phicio allan am dorth o fara ac rydyn 
ni’n chwilio am aelodau tîm sy’n ymroi i’n gwerthoedd ni sef arloesi, 
cynhwysiant a chymuned wrth gyfrannu at leihau ôl troed carbon Cymru.    
 
  
Ynglŷn â’r rôl 
 

Mae hon yn adeg gyffrous i Benthyg Cymru a bydd deiliad y swydd yn rhan 
annatod o’n hesblygiad - byddwch chi’n ein cefnogi i mewn i’n cyfnod 
nesaf. 

Byddwch chi’n gweithio’n agos gyda’r rheolwr gweithrediadau i adeiladu a 
dablygu rhwydwaith Benthyg yng Nghymru, gan ganolbwyntio i ddechrau 
ar y gogledd. Byddai’r rôl yma’n addas i rywun allblyg, egnïol sy’n 
mwynhau cwrdd â phobl newydd a meithrin cysylltiadau. 



 

   
 

Yn ddelfrydol byddwch chi’n cymryd rhan mewn cynaladwyedd 
cymunedol yn barod a bydd gennych chi gysylltiadau rhagorol ar draws y 
rhanbarth. 

Bydd deiliad y swydd yn byw yng ngogledd Cymru ac yn siarad ac yn 
ysgrifennu Cymraeg i lefel 2* o leiaf. 

Oherwydd yr amserlenni byr dan sylw, bydd angen i chi allu dechrau cyn 
gynted â phosib. Mae’r rôl yn cael ei hariannu i ddechrau hyd ddiwedd 
Mawrth 2022 gyda phosibilrwydd i’w hestyn yn dibynnu ar arian pellach. 

 
CYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL 
 

• Codi ymwybyddiaeth o Benthyg Cymru drwy feithrin cysylltiadau â 
chyrff allweddol ac adeiladu aelodaeth Benthyg Cymru, yn enwedig 
yng ngogledd Cymru. 

• Gweithio gyda’r tîm i symud ymholiadau gan ddarpar lyfrgelloedd 
pethau yn eu blaen. 

• Gweithio gyda’r rheolwr gweithredol i adolygu a diweddaru pecyn 
cymorth Benthyg Cymru . 

• Gweithio’n flaengar i ymgysylltu’n ystyrlon â darpar aelodau ac 
aelodau presennol rhwydwaith Benthyg Cymru, yn enwedig yn y 
gogledd. 

• Cyfrannu at gyflenwi ein strategaeth gyfathrebu 2022. 
• Helpu i drefnu cyfarfodydd rhwydwaith Benthyg Cymru ac adrodd ar 

eu canlyniadau  
• Datrys problemau wrth iddyn nhw godi, gan ofyn am fewnbwn gan 

eich rheolwr llinell fel y bo’n briodol. 
• Cynorthwyo swyddogion gweithredol wrth fonitro, mesur ac adrodd 

ar gynnydd. 
• Cadw cofnodion yn gyfredol ac yn drefnus. 
• Adrodd unrhyw bryderon gweithdrefniadol neu ddigwyddiadau yn 

ffurfiol i dîm rheoli Benthyg Cymru . 
• Cyfrannu at fewnbynnu data’n effeithiol i sichrau ansawdd gwaith 

monitro ac ymchwil. 
• Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill sy’n gymesur â’r swydd, 

fel maen nhw’n cael eu cytuno gan y rheolwr llinell, ac yn fodlon 
ysgwyddo cyfrifoldeb lle bo angen 



 

   
 

 

SGILIAU A PHROFIAD GOFYNNOL 
 

• Gallu profedig i strwythuro, cynllunio a blaenoriaethu llwyth gwaith i 
allu cyflenwi yn erbyn targedau a dyddiadau cau. 

• Profiad mewn rol(au) prosiect tebyg a/neu brofiad o weithio ar 
brosiectau tebyg. 

• Gwybodaeth o amrywiaeth o sefydliadau’r economi gylchol a 
datblygiad cymunedol ledled Cymru, yn enwedig yn y gogledd. 

• Profiad o greu partneriaethau rhwng sefydliadau mewn sectorau 
cyhoeddus, preifat a/neu’r trydydd sector. 

• Hanes profedig o gyflenwi ac adrodd canlyniadau prosiect. 
• Gallu i weithio gartref o bell yn ôl eich blaengaredd iech hun ac fel 

rhan o dîm bach, agos. 
• Profiad o gyfathrebu allanol gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol. 

 

Dymunol 

• Profiad o fentrau cynaliadwy neu’r economi gylchol  
• Profiad mewn rôl datblygu cymunedol 
• Profiad o gyfrannu at geisiadau am gyllid 

 

Cymwyseddau 

• Cymraeg lefel 2 neu’n uwch*.  
• Ymrwymiad gwirioneddol i werthoedd ac ethos Benthyg Cymru. 
• Sgiliau gyfathrebu eithriadol, ar lafar ac yn ysgrifenedig. Ymagwedd 

apelgar a gallu i feithrin cydberthnasoedd. 
• Deall rhwystrau i gyfranogiad mewn prosiectau cymunedol a 

chynaladwyedd gan wahanol aelodau’r cyhoedd. 

• Sgiliau trefnu cadarn gan gynnwys sylw i fanylion a sgiliau 
amldasgio. 

• Gwybodaeth neu brofiad o gyd-gynhyrchu cymunedol, cyfranogiad 
neu hyfforddiant. 



 

   
 

• Angerdd, brwdfrydedd ac ymrwymiad gwirioneddol i wneud 
gwahaniaeth. 

 

Sgiliau Technegol 

• Cymwys mewn MS Office – yn arbennig Word, Excel ac Outlook 
• Hyderus am ddysgu systemau newydd 
• Gallu defnyddio offer amserlennu cyfryngau cymdeithasol  

 

Gofynion Arbennig 

• Mae sgiliau yn y Gymraeg yn ofynnol 
• Bydd angen i ddeiliad y swydd weithio tu allan i oriau gweithio 

arferol, gan gynnwys rhai nosweithiau a phenwythnosau. Hefyd bydd 
rhywfaint o deithio ledled Cymru yn cael ei ddisgwyl. 

• Parodrwydd i ddefnyddio cludiant cyhoeddus i deithio lle mae ar 
gael a bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun pan na fydd 
unrhyw gludiant cyhoeddus ar gael. 

 

* https://learnwelsh.cymru/media/3239/151217description_sgiliau.pdf  

AMSERLEN RECRIWTIO 

Dyddiad cau am geisiadau: Dydd Gwener 7 Ionawr - 10am 

Cyfweliadau: Wythnos sy’n dechrau 10 Ionawr 2022 

Cyfleu’r penderfyniad: Cyn gynted â phosib 

Dyddiad dechrau: Cyn gynted â phosib 

 I wneud cais, cyflwynwch eich CV a’r ffurflen gais wedi’i llenwi i:  

Info@benthyg-cymru.org 

 

https://learnwelsh.cymru/media/3239/151217description_sgiliau.pdf
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