
              SWYDD DDISGRIFIAD  
 

 

 
CYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL 

 
Bydd rhai o’r cyfrifoldebau y byddwch yn ymgymryd â hwy yn cynnwys: 
 
Llywodraethu a Chyfreithiol 
Mae’r tîm Llywodraethu yn gyfrifol am sicrhau bod Adra yn cael ei reoli a’i redeg yn briodol. Hwy yw’r prif 
bwynt cyswllt gyda Bwrdd Rheoli Adra ac yn sicrhau ein bod yn dilyn y rheolau a bennir gan ein 
rheolyddion; Llywodraeth Cymru. Mae’r tîm hefyd yn rheoli tîm cyfieithu a thîm gwasanaethau cyfreithiol. 
O fewn y tîm yma byddwch yn: 

• Cynorthwyo gyda pharatoi pecynnau cyfarfodydd y Bwrdd gan gynnwys casglu papurau 

• Cynorthwyo gydag atgoffa / mynd ar ôl swyddogion i adrodd a gweithredu dyddiadau cau  

• Cynorthwyo gyda phrosesu dogfennau sydd angen eu llofnodi a’u selio  

• Ffiltro e-byst ym mewnflwch y Tîm Llywodraethu 

• Cynorthwyo gyda threfnu cyfarfodydd archwilio mewnol  

• Trefnu a darparu atgoffon ar gyfer dyddiadau cau Dychwelyd Rheoleiddio, digwyddiadau pwysig ayb  

• Archebu cyfarfodydd a chydlynu argaeledd yr aelodau 

• Archebu arlwyaeth pan fo angen a gofynion cyfarfodydd mewn person eraill (gan gynnwys 
gwasanaeth cyfieithu) 

TEITL SWYDD: Cynorthwy-ydd Gweinyddol Gwasanaethau Corfforaethol 
 

ATEBOL I: Uwch Swyddog Llywodraethu a Sicrwydd 

ADRAN: Adnoddau 

CYFLOG (£):  Gradd 6  
 

PRIF BWRPAS Y SWYDD 

 
Beth fyddwch chi’n ei wneud 

Fel Cynorthwyydd Gwasanaethau Corfforaethol byddwch yn rhoi cymorth gweinyddol i amryw o dimau o 
fewn y gyfarwyddiaeth Adnoddau yn eu helpu i gyflawni eu hamcanion. Byddwch yn gweithio yn eich tro 
gyda’r timau a ganlyn: Llywodraethu a Chyfreithiol; Cyllid; a Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu.  
Byddwch yn cael profiad da ac ymarferol, yn dysgu sut y mae’r timau uchod yn cyfrannu at weledigaeth 
Adra o fod yn brif ddarparwr tai a gwasanaethau o ansawdd ac yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i bobl 
a’u cymunedau. 

Beth yr ydym yn chwilio amdano 

Rydym yn edrych am unigolyn brwdfrydig i ymuno symud â thîm dynamig o fewn Adra. Bydd gennych 
sgiliau trefnu a gweinyddol gwych, yn gallu cyfathrebu yn effeithiol a chael diddordeb gwirioneddol mewn 
tai. 

Mae’r swydd ar delerau rhan-amser (3 diwrnod yr wythnos). 



• Prosesu ffurflenni treuliau  

• Archebu cynadleddau, digwyddiadau, hyfforddiant ayb 

• Delio â mân ymholiadau (h.y. ble / pryd mae cyfarfodydd / cais am adroddiadau) 

• Helpu gyda chofnodi ac ymateb i ymholiadau mewnol ac allanol 
 
Cyllid 
Mae’r tîm cyllid yn gyfrifol am reoli swyddogaeth ariannol Adra a gall gynnwys: talu anfonebau, rheoli 
cyllidebau adrannau, cynllunio busnes a rhoi cyngor ariannol. O fewn y tîm cyllid bydd disgwyl i chi: 

• Ffiltro ymholiadau e-bost neu ysgrifenedig.  
 
 
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) 
Mae Tîm TGCh Adra yn gyfrifol am sicrhau bod ein systemau TG yn gweithio’n briodol o ddydd i ddydd, yn 
gwneud diagnosis o ran problemau ac yn rhoi cymorth i staff. Byddwch yn cynorthwyo’r tîm TGCh i sicrhau 
bod staff Adra yn gwneud y mwyaf o'r dechnoleg sydd ar gael a bod gwasanaeth da yn cael ei gyflenwi, fel: 

• Cynorthwyo gyda rheoli a monitro parhaus o dreuliau ac apiau goramser, ac apiau perthnasol. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ni all unrhyw swydd ddisgrifiad ymdrin â phopeth a all godi fel rhan o’r swydd ar wahanol adegau. 
Er mwyn cynnal gwasanaeth effeithiol, efallai y bydd disgwyl i chi ymgymryd â thasgau eraill 
rhesymol, sy’n cyfateb i raddau helaeth â’r rhai a geir yn y ddogfen hon fel y pennir gan eich 
Cyfarwyddwr. 



 

MANYLEB PERSON HANFODOL/ 

DYMUNOL 

CYMWYSTERAU 

3 TGAU (gradd C neu uwch), rhaid iddynt gynnwys Mathemateg/ Saesneg / 
Cymraeg 

H 

PROFIAD, GWYBODAETH A SGILIAU  

Sgiliau trefnu, gweinyddu a TG rhagorol - yn gallu defnyddio pecynnau TG sylfaenol 
gan ddefnyddio Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) neu becyn tebyg. 

H 

Gwybodaeth neu ddiddordeb gwirioneddol mewn tai. H 

Yn gallu gweithio yn dda yn annibynnol, a hefyd gydag eraill fel aelod o dîm. H 

Yn gallu cyfathrebu yn effeithiol gyda chwsmeriaid a chydweithwyr (ffôn, wyneb yn 
wyneb neu yn ysgrifenedig)  

H 

Profiad ymarferol o weithio gyda chwsmeriaid a darparu gwasanaeth cwsmer da. D 

Yn gallu blaenoriaethu a rheoli llwyth gwaith eich hun a chadw at amserlenni H 

Profiad o wirfoddoli neu weithio yn y gymuned D 

Dull rhagweithiol i asesu a datrys problemau yn gyflym a chreadigol H 

GOFYNION IEITHYDDOL  

Y gallu i gyfathrebu (siarad ac ysgrifennu) yn rhugl yn Gymraeg a Saesneg H 


