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DISGRIFIAD SWYDD 
 

TEITL SWYDD SWYDDOG DATBLYGU 
MENTER BRO MORGANNWG 
 

LLEOLIAD SWYDDFA MENTER CAERDYDD A MENTER BRO 
MORGANNWG (gyda phresenoldeb rheolaidd ym Mro 
Morgannwg) 
YR HEN LYFRGELL 
YR AIS 
CAERDYDD  
CF10 1BH 
 

ORIAU GWAITH ARFEROL 35 awr yr wythnos 
25 diwrnod gwyliau y flwyddyn 
 

CYFLOG SYLFAENOL   £21,376 - £24,781 (yn ddibynnol a’r brofiad) 
 

CYFNOD PRAWF Bydd cyfnod prawf o 3 mis 
 

GWIRIAD CRB Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus gael ei wirio 
gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol (DBS). 
 

PENSIWN Bydd cyfle i ymuno â phensiwn mewnol y Fenter ar 
unwaith. 
 

DYLETSWYDDAU Ar y cyd gyda’r Swyddog Gofal a Theulu cefnogi a 
gweinyddu gwasanaeth gofal dydd yn ystod gwyliau 
ysgol i blant 4-11 oed (oed cynradd). 
 
Ar y cyd gyda’r swyddog Gofal a Theulu cynnal rhaglen o 
weithgareddau wythnosol a digwyddiadau tymhorol i 
blant a’u rhieni/gofalwyr.  
 
Cydlynu a chynnal rhaglen o weithgareddau celfyddydol 
a hamdden wythnosol i blant.  
 
Cydlynu a chynnal sesiynau chwarae agored (BWRLWM) 
yn ystod gwyliau ysgol i blant 4-11 oed (oed cynradd) 
gyda chyfrifoldeb dros staffio ac amserlen y sesiynau.  
 
Cydlynu rhaglen o weithdai gwyliau i blant mewn 
partneriaeth gyda Choleg Caerdydd a’r Fro. 
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Rheoli cyllidebau gweithgareddau Menter Bro 
Morgannwg o dan arweiniad y Prif Weithredwr. 
 
Trefnu Gwyl Fach y Fro gyda chefnogaeth Swyddog 
Cynorthwyol Tafwyl ac mewn partneriaeth gyda Adran 
Ddigwyddiadau Cyngor Y Fro.  Cydlynu artistiaid, staffio a 
cyhoeddusrwydd, ceisio am grantiau er mwyn sicrhau 
cyllideb addas i’r ŵyl, a chydweithio gyda partneriaid 
Menter Bro Morgannwg.   
 
Cydlynu rhaglen flynyddol o ddigwyddiadau a 
gweithgareddau hamdden i oedolion o amryw o alluoedd 
iaith ym Mro Morgannwg. 
 
Cydlynu a chefnogi Pwyllgor Rheoli Menter Bro 
Morgannwg, a chreu Adroddiadau Chwarterol ac 
Blynyddol ar gyfer y Cyfarfodydd.  Diweddaru Cynllun 
Corfforaethol Menter Bro Morgannwg.  
 
Cynrychioli’r Fenter wrth gadeirio a chydlynu holl waith 
Fforwm Iaith y Sir.  Cyfrannu at y WESP – mynychu’r 
cyfarfodydd chwarterol yn ogystal â’r is-grwp a mynychu 
cyfarfodydd Chwarterol gyda Swyddogion Cyngor Bro 
Morgannwg. 
 
Gweinyddu, creu cynnwys a diweddaru gwefan Menter 
Bro Morgannwg a chreu cynnwys cyson i gyfrifon 
cyfryngau cymdeithasol Y Fenter (Facebook, Instagram a 
Twitter), a gweinyddu’r gwasanaeth e@chlysur i 
farchnata gweithgareddau Menter Bro Morgannwg. 
 
Creu Asesiad Anghenion Blynyddol ar gyfer 
gwasanaethau Cymraeg ym Mro Morgannwg.   
 
Ymchwilio i ffynhonellau ariannol newydd a cheisio am 
grantiau gan gyllidwyr allannol i ddatblygu gwaith y 
Fenter yn y Sir. 
 
Cymryd rhan mewn digwyddiadau achlysurol er mwyn 
hyrwyddo gwaith y Fenter. 
 
Ymateb i unrhyw Ymgynghoriadau yn ymwneud gyda’r 
Gymraeg yn Mro Morgannwg ar ran Menter Bro 
Morgannwg. 
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Datblygu bas-data e@chlysur Menter Bro Morgannwg.  
Creu cyfleodd i gasglu enwau newydd mewn 
digwyddiadau Cymraeg yn y Fro. 
 
Cydweithio gyda staff Menter Caerdydd a’r 
weithgareddau y Fenter gan cynnwys Tafwyl yn ôl y galw. 
 

GOFYNION HANFODOL Cyfathrebu yn rhugl ar lafar ac yn ysgrifenedig trwy 
gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. 
 
Profiad o reoli cyllidebau. 
 
Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu o safon uchel. 
 
Y gallu i weithio yn annibynnol gan ddatblygu syniadau a 
strategaethau newydd. 
 
Y gallu i weithio fel rhan o dîm y Fenter. 
 
 
Profiad o ddefnyddio meddalwedd cyfrifiadurol e.e. 
Word, Excel, Outlook. 
 
Profiad o weinyddu gwefannau ac o hyrwyddo 
digwyddiadau drwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol 
e.e. Facebook, Twitter, Instagram. 
 
Y gallu i weithio gyda’r nos ac ar benwythnosau yn 
achlysurol. 
 
Y gallu i yrru a defnydd o drafnidiaeth eich hunan. 
 
Archwiliad Heddlu clir. 
 

GOFYNION DELFRYDOL Profiad o weithio ym maes Plant a phrofiad o gydweithio 
gyda Chyngorau Sir. 
 
Profiad o reoli staff. 
 
Profiad o weithio trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. 
 

ATEBOLRWYDD BYDD Y SWYDDOG YN ATEBOL I BRIF WEITHREDWR A 
PHWYLLGOR RHEOLI MENTER BRO MORGANNWG 

 


