
                    

 
 

PWRPAS Y SWYDD:  
 

Prif swyddogaeth y Cynorthwyydd Gweithrediadau yw cefnogi'r prosiect cyfan gyda'u dyletswyddau 
gweithredol a gweinyddol gan gynnwys gweithrediad y swyddfeydd tenantiaid, gweinyddiaeth ariannol 
sylfaenol a chyffredinol, trefnu digwyddiadau a chymryd cofnodion cyfarfodydd.  
 
Bydd menter, brwdfrydedd a sgiliau sefydliadol a chwsmeriaid rhagorol yn hanfodol i flaenoriaethu'r galw 
a'r cyfleoedd yn y busnes hwn sy'n tyfu. 

 

CYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL: 
 

Gan adrodd yn uniongyrchol i'r Prif Swyddog Gweithredol, mae'r rôl yn gofyn am unigolyn egnïol sy'n 
ymgymryd â heriau ac sy'n angerddol am gyflwyno tasgau'n gywir ac yn brydlon, ac sy'n brofiadol wrth 
ymdrin â gweithgareddau allanol a mewnol. 
 

Cydlynu cyfarfodydd a digwyddiadau 

 Cynorthwyo'r Tîm Prosiect i drefnu cyfarfodydd, gweithdai a digwyddiadau mewnol ac allanol a 
fydd yn cynnwys dod o hyd i ddyddiadau, cyfleusterau ac arlwyo dyddiaduron addas, cofnodion 
presenoldeb a bathodynnau enw a chysylltu â chynadleddwyr a staff 

 Cefnogi'r Rheolwr Marchnata a Phartneriaethau wrth gyflwyno digwyddiadau allweddol a darparu 
mewnbwn i ddeunyddiau marchnata ad hoc 

 Gweithredu fel cymerwr cofnodion mewn cyfarfodydd misol, gan gynhyrchu cofnodion cywir a 

DISGRIFIAD SWYDD Cynorthwyydd Gweithrediadau 
 

YN ATEBOL I: 
 

 

Y PRIF SWYDDOG GWEITHREDOL  

 
YN GYFRIFOL AM: 
 

Bydd y Cynorthwyydd Gweithrediadau yn chwarae 
rôl allweddol wrth gefnogi'r Prif Swyddog 
Gweithredol a'r Tîm Prosiect yn y tasgau beunyddiol 
o weinyddu, hyrwyddo a gweithredu'r Campws. 
Mae'r tîm cyfan yn gyfrifol am gyflwyno rhaglen 
waith aml-filiwn sy'n cwmpasu adeiladu 
(gweithgaredd galluogi a gwaith adeiladu newydd); 
gwelliannau seilwaith (gan gynnwys pŵer, 
cyfathrebu a gwaith priffyrdd cyhoeddus); gosod 
allan a chyfarparu mannau labordy newydd; a 
chaffael cyfalaf ystod sylweddol o gyfarpar prosesu 
peirianyddol a dadansoddol gwerthfawr. 
 

 

LLEOLIAD Y RÔL: 
 

 

Swyddfeydd AIEC Cyf, Gogerddan, Aberystwyth 



                    

rhestrau gweithredu i'w dosbarthu (fel arfer o fewn 48 awr i'r cyfarfod) 

Cadw cofnodion a gweinyddu 

 Cynnal cyfeiriaduron, cofrestrau, cynlluniau, logiau a dogfennau rheoli prosiect eraill (copïau 
electronig a phapur) a chefnogi aelodau'r Tîm Prosiect wrth baratoi cofnodion 

 Hwyluso talu anfonebau gan gyflenwyr drwy ddilyn y prosesau ariannol priodol sy'n ofynnol gan 
arianwyr y Prosiect (Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ac Ymchwil ac Arloesi'r DU) 

 Cefnogi'r Rheolwr Offer a Gwasanaethau trwy gyflawni tasgau gweinyddol megis llwytho 
manylebau offer wedi'u paratoi'n barod i borthol caffael ar-lein megis GwerthwchiGymru 

 Swyddogaethau gweinyddu cyffredinol ar ran y Prif Swyddog Gweithredol a staff y Tîm Prosiect 
gan gynnwys ateb ymholiadau dros y ffôn, argraffu, llungopïo, creu a choladu deunyddiau a 
dogfennau a rheoli dyddiaduron Prif Swyddog Gweithredol 

 
Cysylltiad tenantiaid a chynllunio gweithredol  

 Cynorthwyo i weithredu a rheoli eiddo'r swyddfa, gan gysylltu â chyflenwyr allanol a thenantiaid 
mewn perthynas ag anghenion gofod swyddfa wedi'u rhentu a gwneud ymholiadau yn eu cylch a'u 
cyfeirio at gydweithwyr / adnoddau priodol.  

 Cynnal gweithdrefnau ar gyfer tenantiaid newydd ac Aelodau Cyswllt a Rhithwir i Adeilad 
Swyddfa'r AIEC gyda ffurflenni cais, rheolaethau gwirio credyd a chontractau i sicrhau 
bodlonrwydd cwsmeriaid.  

 Cynnal tasgau gweinyddol ariannol ar gyfer gweithrediadau llyfn y swyddfeydd tenantiaid 

 Cefnogi Tîm y Prosiect i roi systemau gweithredu ar waith ar gyfer adeiladau newydd y Campws 
 

Adnoddau Dynol ac Iechyd a Diogelwch 

 
 Rheoli gweinyddiaeth adnoddau dynol AIEC Limited gan gynnwys cysylltu â Chynghorydd 

Adnoddau Dynol y cwmni, dogfennaeth cyn-gontract staff ac estyniadau contract staff, 
gweithdrefnau recriwtio, trefniadau cyflogres a gwasanaethau eraill.  

 Rheolaeth feunyddiol o weithdrefnau adrodd am salwch ac absenoldeb adrannol yr AIEC. 

 Darparu cynefino i drefniadau a systemau prosiect ar gyfer aelodau newydd o staff.  
 Cadw at bolisïau a gweithdrefnau'r cwmni 

 Sicrhau bod eich safonau hylendid a phrofiad personol yn cael eu cynnal i'r lefel uchaf bob amser 

gan gofio eich bod yn cynrychioli'r Cwmni a dylid gwisgo gwisg gwaith corfforaethol priodol 

 Cadw at bolisi iechyd a diogelwch y cwmni 

 Cadw at arferion atal a gwacáu tân  

 Rhaid cyflawni pob dyletswydd mewn modd diogel ac effeithlon gan roi sylw i iechyd a diogelwch 

eich hun, cydweithwyr, gwesteion ac unrhyw bersonau eraill y gallai eich gweithredoedd effeithio 

arnynt. Rhaid adrodd ar unrhyw amodau, offer neu arferion anniogel yn syth i'r rheolwr priodol. 

 

Yn ychwanegol at y nifer o ddyletswyddau dyddiol, o dro i dro, ar sail dros dro neu barhaol, efallai y bydd 

gofyn i chi gyflawni dyletswyddau ychwanegol fel bo'r angen er mwyn diwallu anghenion y busnes. 

Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr a bydd dyletswyddau ychwanegol priodol yn cael eu 



                    

hategu/ychwanegu ar gyfer anghenion y busnes. 

Manyleb y Person Hanfodol  Dymunol  

CYMWYSTERAU ADDYSGOL 
A PHROFFESIYNOL  
 

TGAU / NVQ Lefel 2 (neu 
gymwysterau / profiad gwaith 
cyfatebol) 

 

Cymhwyster achrededig mewn 
gwasanaeth cwsmeriaid a / neu 
weinyddiaeth. 
 
Siaradwr Cymraeg. 
 

PROFIAD/  
HYFFORDDIANT BLAENOROL  
 

Profiad o weithio mewn 
amgylchedd ariannol, 
gwasanaeth cwsmeriaid, 
gweithrediadau, marchnata 
neu amgylchedd gweinyddu.  
Profiad o reoli nifer o ofynion 
mewn sefyllfa broffesiynol.  
 

Profiad o weithio mewn amgylchedd 
prifysgol. 
Profiad o reoli prosiectau. 
Profiad o gaffael y sector cyhoeddus.  
Profiad o weithio i ganllawiau Cronfa 
Datblygu Rhanbarthol Ewrop / o fewn 
prosiect(au) a ariennir gan yr UE. 
Profiad o godi / prosesu anfonebau. 
 

CYFLAWNIADAU YN 
GYSYLLTIEDIG Â'R SWYDD  
 

Gallu profedig i gwrdd â 
therfynau amser.  
Gallu profedig i weithio i 
gyllideb. 
Llythrennedd cyfrifiadurol a 
chyfarwydd â defnyddio 
Swyddfa a chronfeydd data. 
Lefelau rhagorol o sgiliau 
rhifedd a llythrennedd. 
 

Profiad o weithio i ardystiadau 
rheoleiddio a / neu safonau megis iechyd 
a diogelwch cyfleusterau.  

SGILIAU RHYNG-BERSONOL Sgiliau cyfathrebu rhagorol (ar 
lafar ac yn ysgrifenedig) ar 
wahanol lefelau ac i wahanol 
gynulleidfaoedd. 
Y gallu i weithio mewn tîm 
amlddisgyblaeth. 
Sgiliau trefniadol eithriadol. 
Ymddangosiad personol wedi'i 
gyflwyno'n dda bob amser.  
Chwaraewr tîm 
 

Ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol 
eich hun.  

 

  



                    

 
 
Cymwyseddau  
 

 

 Cydymffurfiaeth- Y gallu i archwilio a monitro ansawdd allbynnau; 
profiad amlwg o gyflawni yn erbyn protocolau/gweithdrefnau 
penodedig gan sicrhau'r lefel uchaf o berfformiad. 

 Gwaith Tîm - Y gallu i adeiladu a datblygu perthynas â gweithwyr 
mewnol, partneriaid strategol a phartïon/sefydliadau allanol eraill; 
gallu datrys gwrthdaro. 

 Awydd Personol- Yn gallu arddangos hunangyfeirio, dyfeisgarwch a 
chreadigedd; Yn gallu rheoli amser a gwaith eich hun yn annibynnol; Yn 
gallu gweithio ar eich pen eich hun gydag awydd a brwdfrydedd.  

 Cyfathrebu - Sgiliau ysgrifennu, llafar a chyflwyno ardderchog.  

 Ymwybyddiaeth Fasnachol - Yn gallu dangos cyfraniad at wneud y 
gorau o berfformiad masnachol trwy reoli costau, a sicrhau 
effeithlonrwydd lle bo modd 

 Canolbwyntio ar Gwsmeriaid- Yn gweithio i ddeall anghenion 
cwsmeriaid; Yn ymdrechu i ragori ar y disgwyliadau; 

 Cynllunio ac Addysgu - Profiad amlwg o reoli tasgau a dyddiadau cau; y 
gallu i ddatrys blaenoriaethau sy'n gwrthdaro.  

 

 
Rwy'n derbyn y rôl a'r cyfrifoldebau/gofynion cysylltiedig fel y nodir yn y disgrifiad swydd hwn gyda'r 
wybodaeth y gellid gwneud newidiadau yn y dyfodol: 
 
Printiwch eich enw:    Llofnod: 
 
Dyddiad: 


