
                         

 Hwb Pentredwr 
Sicrhau Ffyniant. Cryfhau Cymuned.  

Cydlynydd Prosiect – Disgrifiad Swydd  

Y Cyd-destun   
Mae canolfan gymuned Cymdeithas Cymuned Pentredwr yn darparu calendr llawn o  
ddigwyddiadau cymdeithasol:  
Mae’r gweithgareddau wythnosol yn cynnwys: gwneud cwryglau, ioga a diwrnodau  
gwneuthurwyr. Mae Gwlangollen yn Gwmni Budd Cymunedol wedi’i leoli yn y Ganolfan  
Dreftadaeth yng nghanol tref Llangollen.    

Mae Cymdeithas Cymuned Pentredwr a Chwmni Budd Cymunedol Gwlangollen wedi 
derbyn cyllid gan Gronfa Gymuned y Loteri Genedlaethol ar gyfer prosiect newydd 
‘Dyfodol Gwledig’ o’r enw “Hwb Pentredwr”.   

Bydd y prosiect yn creu swydd newydd cydlynydd prosiect. 
Bydd y cydlynydd prosiect yn gyfrifol am gynnal y rhaglen o ddydd i ddydd, datblygu’r 
prosiect, llunio a chyflwyno ceisiadau cyllido a chynnal gweithgareddau ymgysylltu. 
Bydd y cydlynydd prosiect yn cael ei reoli gan Gwlangollen a Chymdeithas Cymuned 
Pentredwr.    

Bydd y prosiect yn cael ei ddarparu ar y cyd gan Ganolfan Cymuned Pentredwr a 
Gwlangollen i greu ‘Hwb Pentredwr’ fel canolfan sgiliau gwledig er mwyn:    

1. Sicrhau dyfodol mwy ffyniannus ar gyfer pobl leol                                                                                    
2. Cryfhau’r gymuned trwy leihau effaith ynysu gwledig a digidol                                                                                                                                                                                

Bydd y prosiect yn gweithio tuag at sicrhau ffyniant y gymuned trwy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. Datblygu sgiliau a mentrau gwledig  
2. Mynd i’r afael ag ynysu gwledig  
3. Cefnogi cynhwysiant digidol a mynediad i wasanaethau  
4. Cryfhau’r gymuned  

Dyddiad cau ceisiadau: 12fed o Ebrill 2021 

Cynhelir cyfweliadau ar 27ain o Ebrill 2021 

 �



                         

DISGRIFIAD SWYDD: Cydlynydd Prosiect – Cytundeb llawrydd dwy flynedd   
Cyflog: £11,000  15 awr y flwyddyn   
Lleoliad: Prosiect wedi’i leoli ym Mhentredwr, Llangollen LL20 8DG  
Yn gyfrifol i: Grŵp Llywio Hwb Pentredwr  

1. PWRPAS CYFFREDINOL Y SWYDD  
• Goruchwylio a chydlynu Hwb Pentredwr.  
• Datblygu a rheoli rhaglen digwyddiadau sgiliau gwledig.    
• Ymgysylltu gyda’r gymuned wledig, y gymuned ffermio, cynhyrchwyr a 

chrefftwyr. Hefyd recriwtio cyfranogwyr a gwirfoddolwyr er mwyn cyflawni 
nodau ac amcanion y prosiect.   

 
2. PRIF GYFRIFOLDEBAU  
• Yn gyfrifol am gynnal y prosiect o ddydd i ddydd.   
• Darparu a chydlynu gweithgareddau gweinyddol a gweithredoedd i gefnogi dar-

pariaeth broffesiynol prosiect Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.   
•   Sicrhau bodloni telerau ac amodau’r grant. 
•  Sicrhau fod rhaglen waith y prosiect yn cael ei chynnal i safon uchel.    
• Sicrhau cydymffurfio gyda rheolau Iechyd a Diogelwch.   
• Sicrhau cadw cofnodion iechyd a diogelwch yn ddiogel, yn cynnwys manylion 

cyswllt brys cyfranogwyr.   
•   Sicrhau cydymffurfio gyda Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol.   
• Gweithio gyda’r grŵp llywio i recriwtio a chefnogi gwirfoddolwyr.    
•           Cyfrannu at fonitro a gwerthuso’r prosiect.   
• Rheoli’r rhaglen wirfoddolwyr a gwirfoddolwyr yn gweithio ar y prosiect, 

sicrhau fod gwirfoddoli’n brofiad cadarnhaol i’r cyfranogwyr gyda safonau 
iechyd a diogelwch uchel.   

• Cynorthwyo’r grŵp llywio i gyflogi contractwyr lle bo’n briodol a goruchwylio 
rheoli’r prosiectau.   

• Creu a chynnal perthnasoedd effeithiol, yn fewnol ac yn allanol, gan ddefnyd-
dio tact a diplomatiaeth.     

•           Mynd i gyfarfodydd a chyfarch defnyddwyr a chyfranogwyr y prosiect a chef-
nogi ymgysylltu ac addysg gymunedol.   

• Cyflawni’r holl ddyletswyddau eraill fel y penderfynir o dro i dro gan y grŵp 
llywio.  
• Bod yn atebol am gyllideb fechan i dalu am gostau cynnal y prosiect.    
• Gwneud ceisiadau cyllido ar gyfer prosiectau i ymestyn cyrhaeddiad Hwb Pen-

tredwr a sicrhau ei ddatblygiad yn y dyfodol.   
• Sicrhau fod yr holl ddigwyddiadau a gweithdai’n hygyrch lle bo’n bosibl.   
•   Cadw at yr holl bolisïau a gweithdrefnau perthnasol.  
•  Ar gael ar gyfer gwaith ar y penwythnos os yw’n ofynnol.   



                         

Manyleb yr Unigolyn  

!  

Proffesiynol Personol

Hanfodol Hanfodol

Cymwysedig / profiadol mewn Rheoli  
Prosiectau

Unigolyn brwdfrydig a llawn hunan  
gymhelliant 

Profiad o ymgeisio am a gweinyddu  
prosiectau wedi’u cyllido’n allanol 

Y gallu i weithio’n unigol ac fel rhan o dîm 

Profiad o ymgysylltu gyda a gweithio gyda’r 
cyhoedd 

Cyfarwydd â defnyddio cyfrifiadur a hyderus 
yn defnyddio meddalwedd Microsoft Office 

Y gallu i weithredu rhaglen wirfoddoli fel y 
nodwyd gan y grŵp llywio 

Sgiliau cyfathrebu da yn cynnwys bod yn 
rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg 

Medru ymgysylltu gyda’r cyhoedd a’r grŵp 
llywio 

Proffesiynol Personol

Dymunol Dymunol

Hyfforddiant iechyd a diogelwch Gwybodaeth am yr ardal 

Profiad o weithio gyda chymunedau lleol a 
gwirfoddolwyr. Gwybodaeth am weithdrefnau 
Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol

Ymwybyddiaeth o ddibenion sefydliadau 

Profiad o drefnu digwyddiadau cymunedol Diddordeb yn y potensial ar gyfer sgiliau 
gwlân a gwledig 

Wedi derbyn hyfforddiant Cymorth Cyntaf 


