
             

 
2 x swydd wag Cyfarwyddwr Anweithredol 

 

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer penodi hyd at ddau Gyfarwyddwr Anweithredol profiadol, creadigol a 
thalentog i ymuno â Bwrdd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (Aberinnovation) Ltd.  
 

Sicrhawyd buddsoddiad o £40.5m gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a 
Gwyddorau Biolegol (BBSRC; bellach yn rhan o Ymchwil ac Arloesedd y DU) a Phrifysgol Aberystwyth i 
adeiladu cyfleuster newydd 3,500m2 ar safle Gogerddan Prifysgol Aberystwyth. Mae'r cyfranddalwyr (Prifysgol 
Aberystwyth a'r BBSRC-UKRI) wedi sefydlu'r Cwmni Cyfyngedig i fod yn berchen arno a gweithredu'r Campws.  
Mae gweithgareddau'r Cwmni yn mynd rhagddynt yn dda yn ogystal â datblygu proffil y Campws fel 
canolbwynt rhanbarthol i fusnesau a Phrifysgol Aberystwyth i gydweithio i ddatblygu cynhyrchion a 
gwasanaethau. Mae gweithgareddau'r Cwmni yn cynrychioli carreg filltir wrth ddatblygu cefnogaeth leol i 
entrepreneuriaid, cwmnïau bach a thyfiant pellach arloesedd yng Nghymru.  
 

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn chwarae rhan allweddol yn y broses o lunio'r Cwmni'n barhaus wrth i'r 
gwaith adeiladu Campws gyrraedd adeg ei agoriad gwych yn yr Hydref 2020, a byddant yn cymryd rhan yn rôl 
allweddol y Campws yn economi Canolbarth Cymru a thu hwnt. 

Bydd y Cyfarwyddwyr Anweithredol yn helpu i lunio cyfeiriad strategol cyffredinol y Cwmni; sicrhau bod 
dyletswyddau statudol a llywodraethu'r Cwmni yn cael eu gweithredu'n effeithiol; a bod buddiannau'r 
cyfranddeiliaid yn cael eu hystyried yn iawn. Mae'r Cwmni yn edrych ar y penodiadau newydd hyn i gefnogi 
diwylliant o welliant ac uchelgais parhaus. 

Mae gan y Cwmni ddiddordeb arbennig mewn ymgeiswyr â gwybodaeth a sgiliau arbenigol mewn un neu 
ragor o'r meysydd canlynol:  
 

 amhariad ac arloesedd yn y sectorau bwyd, diod, amaethyddiaeth a / neu fio-economaidd 

 atebion creadigol ar gyfer ymchwil a datblygu yn gyhoeddus: partneriaethau preifat 

 datblygiad clystyrau a / neu ecosystemau arloesi  
 

Yn dâl am berfformiad uchel a chyflawni'r rôl, byddwn yn darparu taliadau ar gyfer amser a chostau teithio o 
hyd at £6,000 y flwyddyn. Bydd gan ein hymgeisydd/ymgeiswyr delfrydol brofiad lefel Bwrdd a 
gwerthfawrogiad dwfn o heriau a gwobrau ymchwil ac arloesi yn y DU a'r gwaith cyhoeddus:preifat sydd ei 
angen er mwyn cyflawni'r nodau hyn.  

Mae disgrifiad swydd ar gael trwy ymweld â'r dudalen we https://www.aberinnovation.com/en/working-
with-us/jobs/. Am drafodaeth anffurfiol o ran y cyfle hwn, cysylltwch â Dr Rhian Hayward MBE, Prif Swyddog 
Gweithredol, yn Aberystwyth rih@aber.ac.uk ffôn symudol: 07715 284608. 
 
I wneud cais, anfonwch eich CV gyda llythyr eglurhaol i julie@jghrsolutions.co.uk. Y dyddiad cau ar gyfer 
ceisiadau yw dydd Llun 15fed Ebrill 2019 am ganol dydd. Bwriedir cynnal cyfweliadau ar Fai'r 2il 2019 yn 
Aberystwyth. 
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