
Teitl y Rôl: Gweinyddwr Cymorth Tîm    
  

Gradd cyflog 1: £20,500 yn codi’n flynyddol i £23,883 y flwyddyn llawn-amser  
  
Gwneud iddo ddigwydd: 
Mae newid diwylliant y sector cyhoeddus, gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol 
a diwylliannol Cymru a gwarchod buddiannau Cenedlaethau’r Dyfodol, i gyd yn dod o fewn cylch 
gwaith Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a’i Thîm yn 
rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru ar gyflawni’r Ddeddf ar gyfer 
cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol ac yn asesu ac adrodd ar y modd y maent yn cyflawni hyn. Mae 
Gweinyddwyr Cymorth Tîm yn gyfrifol am ddarparu cymorth cyffredinol, dibynadwy ac effeithlon i 
Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, i alluogi pob swyddogaeth i redeg yn effeithiol 
ac effeithlon ar bob adeg. 
  
Ai chi yw hon/hwn?  
Fel ein Gweinyddwr Cymorth Tîm yn ein Swyddfa, byddwch yn rhywun dymunol  
sy’n barod i helpu yn eich rôl fel pwynt cyswllt cyntaf y sefydliad dros e-bost, ar y ffôn, yn y swyddfa 
ac o’r pwys pennaf byddwch yn berson y bydd cydweithwyr yn troi atoch yn fewnol. 
Byddwch yn mwynhau bod yn drefnus yn eich gwaith, gan ddilyn prosesau ar gyfer mewngofnodi 
ceisiadau, ffeilio digidol, trefnu cyfarfodydd, bwcio lleoliadau, hysbysu ymwelwyr, trefnu arlwyo, 
coladu, a dosbarthu papurau, prawfddarllen a defnyddio ein cronfa ddata CRM. 
  
Mae’n rhaid i chi fod yn rhugl yn y Gymraeg, fel eich bod yn gallu cynnal sgyrsiau cychwynnol gyda 
phobl ar e-bost, y ffôn, wyneb yn wyneb a thrwy sianeli cyfryngau torfol. 
  
Byddwch chi'n rhywun a fydd yn dysgu gyda ni wrth i ni weithredu’n holl siarad. Rydyn ni’n sefydliad 
sy'n hoffi meddwl yn wahanol, cwestiynu a rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o wneud pethau, gan annog 
creadigrwydd a syniadau newydd. Felly, rydyn ni'n chwilio am rywun sy'n mwynhau helpu eraill 
gyda'u gwaith, rhywun sy'n hoffi gwella’u perfformiad a'u gwybodaeth yn barhaus ac sy'n gallu 
gweithio'n hyblyg ac yn annibynnol mewn ymateb i anghenion pobl arall. 
 
Eich diben 
Eich prif ddiben fydd bod yn bwynt cyswllt cyntaf y swyddfa ar gyfer pob ymholiad. Yn bennaf tasgau 
gweinyddol fydd y rhain megis logio ceisiadau, ffeilio i’r gronfa ddata CRM, ymateb i ohebiaeth 
gyhoeddus, bwcio cyfarfodydd, cynorthwyo digwyddiadau a darparu cymorth TG sylfaenol, cadw 
trefn ar bethau, a dyletswyddau derbyn, gan hyrwyddo gwaith y swyddfa a chyfathrebu ar-lein ac all-
lein. Byddwch hefyd yn croesawu ymwelwyr i’n swyddfa. Fel un sy’n siarad Cymraeg byddwch yn ein 
helpu i ateb ceisiadau drwy gyfrwng y Gymraeg. 
 
Eich cyfrifoldebau: 

• Rheoli derbyn, dosbarthu a ffeilio’r holl geisiadau sy’n dod i mewn, oddi wrth y cyhoedd a’r 
rhai sy’n bartneriaid i ni. 

• Cynorthwyo eraill i drefnu cyfarfodydd, rheoli dyddiaduron, hysbysu ymwelwyr, trefnu 
lletygarwch, coladu a dosbarthu papurau. 

• Llogi lleoliadau a helpu i reoli logisteg gweithdai a digwyddiadau yn cynnwys cyfathrebu 
drwy sianeli cyfryngau cymdeithasol. 

• Cynorthwyo gyda hyrwyddo a gwaith cyfathrebu’r swyddfa. 
• Cynorthwyo cydweithwyr drwy’r holl sefydliad gyda thasgau gweinyddol a cheisiadau.  
• Cymryd rhan mewn darparu gwasanaeth derbyn cyflawn i rai sy’n ymweld â’r swyddfa gan 

gynnwys cynnig lluniaeth. 
• Derbyn galwadau ffôn, cymryd negeseuon ac ail-gyfeirio yn ôl priodoldeb. 



• Cynorthwyo cydweithwyr gydag archebu deunydd gwaith swyddfa a chadw cofnodion.  
• Cynorthwyo cydweithwyr Cyllid gyda phrosesu archebion prynu ac anfonebion prynu, ffeilio, 

a chynhyrchu dogfennau archebion prynu i gyflenwyr. 
• Prawfddarllen dogfennau ac adroddiadau.   
• Cynnal system gronfa ddata CRM effeithlon a strwythurol. 
• Drafftio atebion i ymholiadau syml. 
• Fel un sy’n siarad Cymraeg byddwch yn ein helpu i weithredu drwy gyfrwng y Gymraeg. 
• Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill yn ôl y gofyn. 

  
 
Eich sgiliau, gwybodaeth, a phrofiad:  

Os gwelwch yn dda sylwer y buasem yn eich annog i gynnwys mewnwelediad personol o brofiadau 
eich bywyd ynghyd â’ch profiadau gwaith proffesiynol wrth ddangos eich addasrwydd ar gyfer ein 
swyddi. 

Byddwch yn rhywun â’r gallu i ysgrifennu a chyfathrebu’n dda ar lafar, a gall y bydd gennych brofiad 
o weithio mewn swyddfa neu ddelio â’r cyhoedd mewn rôl gwasanaeth cwsmer. 
  
Rhaid i chi fod yn rhugl yn y Gymraeg gan fedru ymateb i bobl wrth sgwrsio, cyfathrebu’n 
ysgrifenedig ac ar y ffôn. 
  
Bydd gennych agwedd bositif tuag at gynorthwyo eraill, yn dda am siarad â phobl, a chyfranogi 
mewn gweithgareddau tîm. 
  
Byddwch yn gallu talu sylw i fanylion a dilyn prosesau sefydledig tra’n medru awgrymu gwelliannau 
yn ôl y galw. 
  
Byddwch yn gallu dangos sgiliau TGCh a sgiliau trefnu. 
 
Byddwch yn hapus i weithio ar eich liwt eich hunan pan na fydd eich cydweithwyr yn y swyddfa. 
  
Mae hwn yn gyfle cyffrous a darperir hyfforddiant llawn.  
 
 
 


