
             

 
SWYDD WAG CYNORTHWYYDD GWEITHREDIADAU IONAWR 2019 

 
Mae cyfle gwych wedi codi ar gyfer Cynorthwyydd Gweithrediadau i ymuno â phrosiect newydd gyffrous ger 
Aberystwyth. Am gyfnod tymor penodol i'r 30ain Mehefin 2020 i gychwyn, gyda photensial i symud ymlaen i gytundeb 
parhaol, bydd y swydd lawn amser hon yn rhan annatod o lwyddiant y prosiect. 
 
Sicrhawyd buddsoddiad o £40.5m gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a 
Gwyddorau Biolegol (BBSRC) a Phrifysgol Aberystwyth i adeiladu cyfleuster newydd 3,500m2 ar safle Gogerddan ym 
Mhrifysgol Aberystwyth, ger pentref Bow Street. Cynllunnir y Campws fel canolbwynt rhanbarthol i gwmnïau a'r brifysgol 
i weithio gyda'i gilydd i ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau, ac mae'n cynrychioli carreg filltir wrth ddatblygu 
cefnogaeth leol i entrepreneuriaid, cwmnïau bach a thwf bellach arloesedd yng Nghymru. Disgwylir i'r Campws fod yn 
gwbl weithredol ym mis Awst 2020 a bydd yn cynnwys Canolfan Fwyd i'r Dyfodol, Canolfan Biofireinio a Chanolfan 
Wyddoniaeth Ddadansoddol. Bydd gwahanol rannau'r adeilad yn cyfuno prosesu diwydiannol cychwynnol trwodd at 
amgylcheddau a reolir yn uchel ar gyfer paratoi a dadansoddi deunyddiau. 
 
Yn gyfnewid am berfformiad a chyflawniad uchel yn y rôl Cynorthwyydd Gweithrediadau, rydym yn darparu cyflog 
cychwynnol o £19,000 y flwyddyn gyda buddion gweithiwr ardderchog, gan gynnwys 30 diwrnod o wyliau blynyddol, 
pensiwn ac amgylchedd gwych i weithio ynddo. Bydd ein hymgeisydd delfrydol yn unigolyn trefnus sydd yn llawn hunan-
gymhelliant, gyda sgiliau gweinyddu a chyfathrebu rhagorol, sy'n chwaraewr tîm profedig effeithiol ac yn gallu dangos 
hyn yn y cyfweliad. Bydd ymgeiswyr yn gallu dangos profiad perthnasol sy'n hanfodol i'r rôl. Byddai profiad blaenorol o 
weithio ym meysydd gweithrediadau, gweinyddu a/neu reolaeth ariannol yn fanteisiol. 

Bydd y Cynorthwyydd Gweithrediadau yn gyfrifol am bob tasg weinyddol weithredol o ddydd i ddydd, gan gynnwys y 
canlynol: 

 Trefnu cyfarfodydd mewnol ac allanol 

 Cymryd cofnodion cyfarfodydd  

 Rheoli dogfennau (copïau electronig a phapur)  

 Cynnal cronfeydd data a systemau caffael ar-lein  

 Cydlynu dyddiaduron i'r Prif Swyddog Gweithredol 

 Cysylltu â thenantiaid eraill sydd wedi eu cyd-leoli yn Swyddfeydd AIEC  

 Cefnogi digwyddiadau marchnata 

 Swyddogaethau gweinyddu cyffredinol gan gynnwys ateb ymholiadau dros y ffôn, argraffu, llungopïo, creu a 
choladu deunyddiau a dogfennau  

 
Mae swydd-ddisgrifiad llawn ar gael trwy fynd i https://www.aberinnovation.com/ên/working-with-us/jobs/. I wneud 
cais, anfonwch eich CV gyda llythyr eglurhaol i julie@jghrsolutions.co.uk <mailto:julie@jghrsolutions.co.uk>. Y dyddiad 
cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Mercher 6ed Chwefror 2019 a chynhelir y cyfweliadau ar Chwefror 18fed 2019. 
 


