
 

GWERTHUSWR – PROSIECT SGILIAU  

TGP Cymru yw'r brif elusen yng Nghymru, sy'n cefnogi ac yn cynrychioli 
plant, pobl ifanc a theuluoedd bregus trwy ystod o brosiectau, 
hyfforddiant ac ymgyrchu. Ariennir gwasanaethau TGP Cymru gan lawer 
o arianwyr ac maent yn darparu gwasanaethau ledled Cymru.  
 

 

 
Adran TGP Cymru: Prif Swyddfa 
 

Yn gyfrifol i: Rheolwr Gwasanaeth Sgiliau 
 

Lleoliad: yn seiliedig o gartref  
 

Pwrpas y rôl:  
Gwerthuso Prosiect Sgiliau (peilot), Casnewydd sy'n cynnig cyfleoedd lleoliad gwaith ac 
adeiladu sgiliau i bobl ifanc NEET mewn lleoliad uwchgylchu / siop elusennol.  
 
Ymchwilio i hyfywedd y prosiect mewn ardaloedd awdurdodau lleol eraill a datblygu 
achos busnes dros gyfleoedd tendro yn y dyfodol.   
 

Atebolrwydd / Cyfrifoldebau  

• Cynnal gwerthusiad o brosiect Sgiliau yn cynnwys: 

- - effeithiolrwydd y prosiect 

- - y canlyniadau a gyflawnwyd ar gyfer buddiolwyr prosiect (pobl ifanc) 

- - yr effaith ar y gymuned ehangach 

- - effaith gymdeithasol / amgylcheddol 

• Ymgymryd ag ymchwil marchnad i hyfywedd ehangu prosiect Sgiliau mewn 

awdurdodau lleol ledled Cymru, gan gynnwys ymchwil ddata meintiol ac ansoddol 

• Ymgynghori â darpar fuddiolwyr (pobl ifanc) a'r sylfaen gwsmeriaid bosibl 

(awdurdodau lleol, cyfleusterau addysg) trwy amrywiaeth o ddulliau arloesol 

• Cefnogi dadansoddiad a dehongliad canlyniadau'r ymchwil a dod i gasgliadau ar y 

canlyniadau 

• Cefnogi cynhyrchu dadansoddiad cost a budd 

• Cynorthwyo i gynhyrchu achos busnes y gall y sefydliad ei ddefnyddio ar gyfer 

cyfleoedd tendro a / neu gyllid grant yn y dyfodol 

• Cynorthwyo, cefnogi a chyfrannu gwybodaeth a data at y prosesau monitro ac 

adrodd ar brosiectau sy'n ofynnol gan NCC ac UKCRF 

• Pa bynnag ddyletswyddau a chyfrifoldebau eraill sy'n ofynnol yn rhesymol gan y 

Sefydliad, ac sy'n gyson â gradd 

Cyfrifoldeb Rheolwr Llinell: 
Dim  

Cyfrifoldeb rheoli cyllideb: 
Dim  

Gradd: 
MS6 
 



 

Amodau gweithio:   
37 awr yr wythnos gydag agwedd hyblyg tuag at yr wythnos waith a fydd yn cynnwys 
rhywfaint o weithio ar benwythnosau a gyda'r nos ac aros oddi cartref yn achlysurol dros 
nos i fynychu cyfarfodydd, cynadleddau neu hyfforddiant. 
 

CYMWYSTERAU 

• Addysgwyd i lefel gradd neu gyfwerth (dymunol ond ddim yn hanfodol).  
 

Sgiliau a galluoedd / cymwyseddau 
 
Bydd deiliad y swydd yn gallu: 
 

• Cynhyrchu canlyniadau o ansawdd mewn modd amserol ac wedi ymrwymo i 
gyflawni canlyniadau y cytunwyd arnynt 

• Gweithio'n dda gyda chydweithwyr a phartneriaid a chydnabod gwahanol 
syniadau, safbwyntiau a chefndiroedd eraill 

• Cynllunio a threfnu gwaith a rheoli amser yn effeithiol 

• Cyfathrebu'n effeithiol h.y. mynegi gwybodaeth a syniadau mewn modd clir, cryno 
a chywir; gwrando'n weithredol a sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei rhannu. 

• Bod yn agored i ddulliau a syniadau newydd, ymateb yn gadarnhaol i newid ac 
addasu'n gyflym i sefyllfaoedd newydd 

• Chwilio am gyfleoedd ar gyfer dysgu parhaus a thwf proffesiynol. 

• Defnyddio Microsoft Office gan gynnwys Office 365 
 

Gwybodaeth / Profiad 

Bydd deiliad y swydd yn gallu dangos diddordeb mewn a pharodrwydd i ddatblygu 

gwybodaeth o'r canlynol: 

• Sgiliau cyfathrebu da, ar lafar ac yn ysgrifenedig. 

• Datblygu a rheoli gweithgorau. 

• Sgiliau rhyngbersonol a rhwydweithio da. 

• Cynllunio a threfnu gwaith a rheoli amser yn effeithiol. 

• Cynhyrchu canlyniadau o ansawdd mewn modd amserol sy'n canolbwyntio ar 
wasanaeth ac wedi ymrwymo i sicrhau canlyniadau y cytunwyd arnynt. 

• Gweithio'n dda gyda chydweithwyr a phartneriaid a chydnabod gwahanol 
syniadau, safbwyntiau a chefndiroedd eraill. 

• Casglu data a'u cyflwyno mewn fformat priodol.  

 

Arall 

• Arddangos gwerthoedd ac ymddygiadau TGP Cymru bob amser a'u hyrwyddo mewn 

eraill 

• Ymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth 

• Trwydded yrru lawn a mynediad at gludiant (dymunol ond ddim yn hanfodol) 

• Y gallu i siarad Cymraeg (dymunol ond ddim yn hanfodol) 
 

 


