
 

 
SWYDD DDISGRIFIAD  
 

ARBENIGWR CYFLOGAETH (‘Mi Fedraf Weithio’) 

 

Cyflog cychwynnol: £20,357 - £24,670 (yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad) 

Oriau: Llawn amser neu ran-amser 

Contract: Cyfnod penodol tan ddiwedd mis Mawrth 2020 

Yn atebol i: Arweinydd y Tîm ‘Mi Fedraf Weithio’ 

Lleoliad: Y Rhyl neu Fangor 

 

Cefndir: 

Sefydliad nid er elw yw RCS, sy'n darparu ystod o wasanaethau i helpu pobl i gael 

gwaith, aros mewn gwaith a ffynnu yn eu gwaith, gyda'r nod cyffredinol o leihau 

diweithdra a gwella lles a chyflogadwyedd unigol.   

Ar hyn o bryd mae RCS yn gweithio â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, 

Llywodraeth Cymru, CAIS a Phrifysgol Bangor ar ddatblygu’r cynllun peilot ‘Mi 

Fedraf Weithio’ ar gyfer pobl â chyflyrau iechyd meddwl ysgafn i gymedrol.  

Mae’r prosiect yn seiliedig ar y rhaglen gyflogadwyedd ‘IPS’ (Individual Placement 

Support) sy’n cael ei rhedeg yn eang yn Lloegr ac a argymhellir gan NICE fel y 

model arweiniol i helpu pobl sydd ag anawsterau Iechyd Meddwl ddychwelyd i’r 

gwaith. Hwn fydd y cynllun peilot IPS cyntaf yng Nghymru.  

Mae ‘Mi Fedraf Weithio’ yn cynnwys cymorth unigol, dwys, cymorth i ddod o hyd i 

waith yn gyflym yna lleoliad gwaith gyda thâl, a chymorth yn y gwaith heb derfyn 

amser i'r gweithiwr a'r cyflogwr.  

Bydd RCS yn cyflogi tîm pwrpasol i ddarparu cymorth cyflogaeth ar gyfer y cynllun 

peilot yng Nghonwy, Sir Ddinbych ac Ynys Môn. Dyma gyfle cyffrous i fod yn rhan o'r 

gwaith o ddatblygu a threialu IPS yng nghyd-destun Cymru.  

 

Diben y Swydd 



Bydd yr Arbenigwr Cyflogaeth yn ymuno â thîm ymroddedig, gan ddarparu cymorth 

IPS fel rhan o'r cynllun gwella cyfannol ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau iechyd 

meddwl. 

Bydd gofyn i chi reoli llwyth achos o hyd at 20-30 o bobl ar unrhyw adeg sydd wedi 

dioddef problemau iechyd meddwl ac sy'n ddi-waith. Disgwylir i'r Arbenigwr 

Cyflogaeth ddefnyddio'r dull Lleoliad a Chymorth Unigol (IPS) - y byddant yn cael eu 

hyfforddi i'w ddefnyddio.  Byddwch yn gweithio'n uniongyrchol â'r holl randdeiliaid 

perthnasol: y defnyddiwr gwasanaeth, gweithwyr iechyd proffesiynol, asiantaethau 

partner a chyflogwyr - byddwch yn cefnogi'r defnyddwyr gwasanaeth ar eich llwyth 

achos i gael gwaith ac aros mewn gwaith â thâl. 

 

Cyfrifoldebau:-  

 Darparu gwasanaeth proffesiynol, effeithlon ac effeithiol i holl gleientiaid/ 

cwsmeriaid RCS;  

 Rheoli llwyth achos o rhwng 20-30 o ddefnyddwyr gwasanaeth ar unrhyw un 

adeg sydd ar hyn o bryd yn absennol o'r gwaith / di-waith, yn derbyn 

gwasanaethau iechyd meddwl arbenigol ac yn dymuno dychwelyd i'r gwaith. 

 Adeiladu perthnasoedd gyda thimau clinigol i gynhyrchu atgyfeiriadau a chreu 

partneriaethau cydweithredol gyda gweithwyr iechyd proffesiynol lle mae 

cymorth cyflogaeth wedi ei integreiddio i'r driniaeth iechyd meddwl, gan 

adeiladu ymagwedd amlddisgyblaethol tuag at ddychwelyd i'r gwaith.  

 Cefnogi defnyddwyr gwasanaeth i ddeall eu sgiliau, dyheadau a nodau drwy 

broffilio galwedigaethol a chynllunio gweithredu, wrth ddarparu cymorth 

hyfforddi a mentora i alluogi a grymuso cleientiaid i wneud cynnydd gyda'u 

nodau; 

 Canfod cyfleoedd gwaith ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth drwy gymorth wedi 

ei deilwra i ddod o hyd i waith yn gyflym a chysylltu'n rheolaidd â chyflogwyr, 

gan drafod cyfleoedd sy'n diwallu cryfderau, anghenion, galluoedd a 

dewisiadau pob unigolyn; 

 Cysylltu â chyflogwyr, fel y cytunwyd gyda'r unigolyn, e.e. trafod addasiadau, 

strategaeth dychwelyd i'r gwaith a chysylltu'n barhaus i sicrhau bod yr 

unigolyn yn aros yn y swydd. 

 Datblygu perthnasoedd gweithio cadarnhaol gydag ystod o asiantaethau 

allanol i helpu unigolion i gyflawni eu nodau cyflogaeth a mynd i'r afael â 

rhwystrau personol  

 Darparu cymorth unigol i ddefnyddwyr gwasanaeth unwaith y maent wedi 

dychwelyd i'r gwaith i'w cynorthwyo i aros mewn gwaith. 

 Cofnodi gwybodaeth reoli manwl gywir ar bapur ac ar ffurf electronig yn ôl yr 

angen, gan sicrhau bod systemau/cofnodion yn parhau'n offer effeithiol ar 

gyfer monitro ac adrodd ar y gwasanaeth;  



 Cyfranogi'n weithredol mewn cyfarfodydd a digwyddiadau mewnol ac allanol 

yn ôl yr angen;  

 Gwneud cyfraniad rhagweithiol i wella gwasanaethau'n barhaus drwy 

amlygu'n briodol unrhyw broblemau, heriau a risgiau i ddarparu, a gweithio fel 

rhan o dîm i ddatblygu a darparu datrysiadau priodol; 

 Gwneud cyfraniad gweithredol i hybu'r gwasanaeth drwy adnabod straeon 

cwsmeriaid posibl at ddibenion marchnata 

 Ymwneud yn weithredol â'ch datblygiad proffesiynol parhaus eich hun 

 Gweithio o fewn ffiniau'r GDPR a deddfwriaeth neu ganllawiau perthnasol 

eraill wrth ymdrin â gwybodaeth y cleient a'r cyflogwr; 

 Unrhyw ddyletswyddau eraill sy'n ofynnol gan Arweinydd y Tîm Darparu. 

 

 

 

 

Manyleb person 

 

 Hanfodol Dymunol 

Cymwysterau 

a hyfforddiant 

 
Cyrhaeddiad addysgol o safon 
dda 

 

 
Addysg hyd at lefel gradd neu 
gyfwerth 

 

Profiad 

 
Hanes blaenorol o ddylunio a 
darparu datrysiadau effeithiol, o 
safon uchel, sy'n canolbwyntio ar 
y cwsmer, yn ddelfrydol mewn 
amgylchedd cymorth cyflogaeth; 
 
Profiad o weithio gyda phobl â 
phroblemau iechyd meddwl neu 
grŵp defnyddwyr gwasanaeth 
tebyg 
 
Profiad o reoli llwyth achos o 
gleientiaid/cwsmeriaid; 

 
Profiad o weithio ochr yn ochr 
ag ystod o gyrff yn y sectorau 
statudol a gwirfoddol wrth 
ddylunio a darparu cymorth 
sy'n canolbwyntio ar yr 
unigolyn  
  
Profiad o greu cyfleoedd 
gwaith ag ystod o gyflogwyr 

Gwybodaeth 

 
Gwybodaeth am faterion 
anabledd ac anghenion arbennig, 
polisïau a deddfwriaeth mewn 
perthynas â chyflogaeth 
 
Dealltwriaeth dda o egwyddorion 
cyflogaeth a gefnogir a rhoi hynny 

 
Gwybodaeth ddigonol, 
gyfredol am fudd-daliadau lles 
a/neu gyfraith cyflogaeth 
 
Gwybodaeth am egwyddorion 
a dull IPS 



ar waith 
 
Yn gallu defnyddio TG a 
rhaglenni megis MS Word, 
Powerpoint ac Excel 
 

Arall 

 
Dealltwriaeth dda ac ymrwymiad i 
faterion cydraddoldeb a herio 
arferion gwahaniaethol. 
 
Hyblygrwydd i deithio o fewn y 
rhanbarth  
 
Hyblygrwydd i weithio y tu allan i 
oriau 'swyddfa arferol'. 
 

 
Y gallu i siarad ac ysgrifennu'n 
Gymraeg 
 
Profiadau uniongyrchol 

Sgiliau 

 
Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol ar bob lefel, yn 
arbennig sgiliau hyfforddi, trafod, gwrando gweithredol a 
dylanwadu. 
 
Gweithiwr tîm, gyda'r gallu i gydweithio o fewn tîm 
amlddisgyblaethol 

 
Agwedd greadigol, hyblyg ac arloesol 
 
Yn gallu gweithio'n annibynnol ac ar eich liwt eich hun  
 
Sgiliau rheoli amser da, gyda'r gallu iweithio'n dda dan bwysau 
 
Cynnal systemau gweinyddu effeithiol a threfnus  
 

Rhinweddau 

personol 

 
Empathetig, yn ymatal rhag barnu a gonest 
 
Brwdfrydedd ac angerdd i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i 
fywydau pobl 
 
Meddylfryd cadarnhaol a chymhelliant i eraill 
 
Gwydn a dygn yn wyneb ergydion a heriau  

 
Cydwybodol a dibynadwy 
 
Ymrwymiad i ddysgu a pharodrwydd i fanteisio ar gyfleoedd ar 
gyfer datblygiad proffesiynol parhaus  
 
 

 



 

 

 


