
                                                              

  
  

 Gweinyddydd a chynorthwyydd cyfathrebu - Benthyg Cymru 
  
Teitl y Rôl   Gweinyddydd a chynorthwyydd cyfathrebu 
Cyflog  £22,000 pro rata (17.5 awr) 
Amser Gofynnol   Contract dros dro tan 31/3/23 (estyniad yn dibynnu ar arian 

pellach) 
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 2018 ac ers hynny rydyn ni wedi cefnogi a datblygu 15 
arall ledled 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 o gartref yn ystod oriau hyblyg sy’n addas i chi a’n 
busnes ni, gan gefnogi tîm Benthyg i sicrhau y gallwn ni weithio mor 
effeithiol â phosibl.  
 



Bydd tasgau o ddydd i ddydd yn cynnwys ymdrin ag e-byst, cynnal sianeli 
cyfathrebu allanol, cymryd cofnodion, ffeilio a rhywfaint o gadw cyfrifon 
syml.  
 
Mae arnon ni angen rhywun sy’n fodlon gweithio yn ôl eu blaengaredd eu 
hun, sy’n gallu bod yn hyblyg i’n hanghenion ac sy’n weinyddydd profiadol. 
 
Bydd y rôl gychwynnol yn dod i ben ym Mawrth 2023 gyda phosibilrwydd 
i’w hestyn yn dibynnu ar arian pellach. 
 
Rôl sy’n gweithio o gartref yw hon a chaiff cyflogeion weithio’n hyblyg o 
gwmpas oriau craidd y sefydliad. 
 
 CYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL 

• Trefnu cyfarfodydd, cymryd cofnodion, sicrhau bod adroddiadau a 
dogfennaeth yn cael eu hanfon mewn pryd. 

• Mewnbynnu data a rheoli cofnodion. 
• Rheoli gohebiaeth y cwmni ar bob sianel: e-bost, cyfryngau 

cymdeithasol, y wefan ac ati. 
• Rhannu diweddariadau a threfnu cyfarfodydd ag aelodau 

rhwydwaith Benthyg Cymru a’r bwrdd cynghorol. 
• Cymorth wrth reoli dyddiaduron Cyfarwyddwyr.  
• Creu, diweddaru a chynnal systemau ffeilio. 
• Codi, olrhain a rheoli anfonebau. 
• Cydgysylltu â’r Cyfrifydd, gan gynnal tasgau cadw cyfrifon yn ôl yr 

angen. 
• Monitro sianeli cyfryngau cymdeithasol, rhywfaint o greu a phostio 

cynnwys gan ddefnyddio cynllun cyfathrebu fel canllaw. 
• Postio cynnwys ar y wefan. 
• Cynorthwyo tîm rheoli Benthyg Cymru wrth fonitro, mesur ac adrodd 

ar gynnydd.  
• Adrodd unrhyw bryderon gweithdrefniadol neu ddigwyddiadau yn 

ffurfiol i dîm rheoli Benthyg Cymru.  
• Cydgysylltu â chwsmeriaid, partneriaid a chyflenwyr lleol fel y bo’n 

briodol. 
• 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. 



• Rheoli mewnflwch canolog Benthyg Cymru ac ymdrin ag 
ymholiadau. 

 

 

SGILIAU A PHROFIAD GOFYNNOL 

Profiad blaenorol 

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

• Gallu i gymryd yr awenau a gweithio yn ôl eich blaengaredd eich hun 
• Profiad mewn rol(au) prosiect tebyg a/neu brofiad o weithio ar 

brosiectau tebyg. 
• Profiad ariannol sylfaenol – cadw cyfrifon/anfonebu syml ac ati. 
• Office 365 gan gynnwys SharePoint. 
• Profiad o greu postiadau cyfryngau cymdeithasol a rheoli cynnwys 

gwefan. 

 

Cymwyseddau  

• Ymrwymiad gwirioneddol i werthoedd ac ethos Benthyg Cymru 
• Sgiliau cyfathrebu eithriadol, ar lafar ac yn ysgrifenedig 
• Hyderus wrth ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol 
• Ychwanegu cynnwys at wefan neu barodrwydd i ddysgu 
• Sgiliau trefnu 
• Gallu gweithio yn ôl eich blaengaredd eich hun, yn ogystal ag fel 

rhan o dîm agos 
• Hyderus am ddysgu systemau newydd 

 

Sgiliau Technegol 

• Cymwys mewn MS Office – yn arbennig Word, Excel ac Outlook 
• Cadw cyfrifon syml  



• Canva neu becyn cyfatebol (neu ddealltwriaeth o greu cynnwys 
sylfaenol) 

 

Gofynion Arbennig 

• Mae sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol 
• Profiad o fentrau cynaliadwy neu’r economi gylchol 

 

 

 

 

AMSERLEN RECRIWTIO 

Dyddiad cau am geisiadau: Dydd Llun 6 Mehefin 5pm 

Cyfweliadau: Wythnos sy’n dechrau 13 Mehefin 

 

Cyfleu’r penderfyniad: Cyn gynted â phosib 

Dyddiad dechrau: Cyn gynted â phosib 

 I wneud cais, cyflwynwch eich CV a datganiad ategol byr i:  

Info@benthyg-cymru.org 

mailto:Info@benthyg-cymru.org

