
 

 

 

 

 

 

Swydd Ddisgrifiad 

Swyddog Cymorth 

 

Cyflog cychwynnol: £19,124 

Oriau: 37 awr yr wythnos 

Swyddfa: Y Rhyl 

Yn adrodd i: Prif Weinyddwr 

 

Diben y Swydd  

Bydd y swydd hon yn rhoi cefnogaeth allweddol i’r Timau Rheoli a Darparu RCS, 

gan gynnig cymorth proffesiynol, amserol a chyfrinachol gydag amrywiaeth o dasgau 

gweinyddol a thasgau ar sail prosiect.  

 

Cefndir: 

 

Mae Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith ESF yn hyrwyddo dull integredig o ymdrin ag 

iechyd a chyflogaeth, gan ddarparu cymorth ymyrraeth gynnar i weithwyr sydd yng 

nghyfnod cynnar absenoldeb, neu mewn risg o fod yn absennol, i ddychwelyd i'r 

gwaith/gweithredu'n llawn yn gynharach na'r arfer, gan arbed y gweithiwr rhag llithro 

i dymor absennol hirach.  

 

Mae'r swydd hon yn rhoi cyfle gwych i fod yn rhan o'r prosiect arloesol hwn, a fydd 

yn dylanwadu ar iechyd a lles cyffredinol y bobl gyflogedig yng Nghonwy, Sir 

Ddinbych, Gwynedd ac Ynys Môn.  Mae'r rhaglen wedi ei hariannu gan Gronfa 

Gymdeithasol Ewrop ac yn cael ei gweithredu yng Ngogledd Cymru gan RCS mewn 

partneriaeth â Llywodraeth Cymru. Mae RCS yn darparu amrywiaeth o wasanaethau 

i gefnogi unigolion i ddechrau ac aros mewn cyflogaeth. 

 

Cyfrifoldebau Allweddol 

 Cefnogi'r weithred Adnoddau Dynol a chynorthwyo gyda threfniadau ar gyfer 

recriwtio a chynefino staff, megis trefnu rhestrau byr a chyfweliadau, cysylltu 

gydag ymgeiswyr ynghylch cyfweliadau a chanolwyr, cynnal ffeiliau staff, nodi 

absenoldeb, etc; 

 Cydlynu archebion a gwaith cynnal a chadw offer TG ac offer swyddfa, gan 

gynnwys archebu ffonau a gliniaduron ar gyfer cyflogeion newydd, cadw 

cofnod o offer TG ac asedau eraill, cefnogi staff gyda gosod TG etc; 



 Cefnogi’r cyswllt gyda chyflenwyr cytundebol i sicrhau cydymffurfiad, cynnal 

ymweliadau wedi eu trefnu i wirio yswiriannau, asesiadau risg, cofrestriad 

corff proffesiynol etc; 

 Cadw cofnod o ddyfynbrisiau caffael fel rhan o'r prosesau ariannol; 

 Coladu gwybodaeth ariannol a gwybodaeth cyfranogwr ar gyfer adroddiadau 

neu archwiliadau yn ôl gofyn;  

 Coladu adborth gan gyfranogwyr y rhaglen gan drefnu dilyniant effeithiol; 

 Cefnogi gweithrediad iechyd a diogelwch yn y gweithle, megis sicrhau bod 

cofnodion yn cael eu cynnal, arddangos hysbysiadau etc; 

 Cefnogi trefniadau digwyddiadau hyrwyddol, gweithgareddau a brecwastau 

busnes, yn cynnwys dod o hyd i, ac archebu lleoliadau, paratoi deunyddiau 

gweithdai (ee cofrestr, llyfrau gwaith i gynrychiolwyr), creu a rhannu posteri a 

thaflenni hyrwyddol, hyrwyddo gweithdai (gan gynnwys ar Eventbrite) a 

chydlynu archebion cynrychiolwyr; 

 Cefnogi cydlyniad y cyrsiau hyfforddi, gan gynnwys nodi dyddiadau cwrs ar y 

system archebu ar-lein, creu a dosbarthu deunyddiau hyrwyddol, monitro 

cofrestriadau, cysylltu â chyfranogwyr, a pharatoi'r holl ddeunyddiau cwrs; 

 Cydlynu dyluniad ac argraffiad deunyddiau hyrwyddol a masnachol, ee 

taflenni, posteri gan sicrhau bod y deunyddiau yn cael eu creu yn unol â 

chanllawiau brand yr RCS, ac yn werth am arian;  

 Cynnal lefelau stoc holl ddeunyddiau marchnata a hyrwyddol, a sicrhau eu 

bod nhw'n cael eu dosbarthu'n effeithiol i sefydliadau rhanddeiliaid allweddol; 

 Cefnogi holl staff i gadw at ganllawiau brandio mewnol yn y gwaith o 

gynhyrchu'r holl ddeunyddiau sydd yn cael eu gweld gan y cyhoedd, yn 

cynnwys cyflwyniadau powerpoint, deunyddiau hyfforddi, deunyddiau 

hyrwyddol etc; 

 Cadw rhestrau cyswllt cywir a chyfredol i gyflogwyr, asiantaethau, Aelodau 

Seneddol, Aelodau Cynulliad etc; 

 Unrhyw ddyletswyddau eraill sy'n addas i'r rôl yn ôl y gofyn.  

 

Manyleb Person 

 

 Hanes blaenorol o ddarparu gwasanaeth gweinyddol hynod effeithiol a chywir 
mewn awyrgylch swyddfa  

 Sgiliau cadarn mewn rhifedd a phrofiad o ddarparu cymorth gweinyddol 
ariannol; 

 Sgiliau llafar ac ysgrifenedig rhagorol, gyda'r gallu i gyfathrebu â rhanddeiliaid 
allanol mewn modd proffesiynol a chwrtais; 

 Y gallu i ymdrin â gwybodaeth sensitif mewn modd cyfrinachol a phroffesiynol 

 Y gallu i weithio'n gywir gyda llygad craff am fanylder; 

 Y gallu i ddilyn cyfarwyddiadau a chynhyrchu gwaith i derfynau amser; 

 Y gallu i weithio gan ddefnyddio eich menter eich hun gydag ychydig o 
oruchwyliaeth; 



 Yn deall TG gyda'r gallu i ddefnyddio MS Office, gan gynnwys profiad gwaith 
ymarferol o Excel, Access ac Word. 

 Sgiliau/profiad o ddefnyddio e-bost a'r we; 

 Sgiliau/profiad o weinyddu gwefan a chyfryngau cymdeithasol megis 
Facebook a Twitter; 

 Gallu gweithio'n dda fel rhan o dîm 

 Agwedd greadigol, hyblyg ac yn barod i newid  

 Y gallu i weithio o fewn ffiniau'r Ddeddf Diogelu Data a deddfwriaeth neu 
ganllawiau perthnasol eraill wrth ymdrin â gwybodaeth cleient;  

 Ymrwymiad i fanteisio ar gyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus; 

 Parodrwydd i deithio o fewn Gogledd Cymru yn ôl y gofyn i gynnal busnes ar 
ran y cwmni; 
 

 


