
 

 

 

 

SWYDD DDISGRIFIAD 

Swyddog Cefnogi Prosiectau  

ORIAU GWAITH - 14 awr yr wythnos  

Cytundeb – 12 mis  

Cyflog – £12 yr awr  

Disgrifiad Swydd  

Cyffredinol 

Mae Partneriaeth Ogwen yn fenter gymdeithasol sy’n gweithredu prosiectau adfywio 
cymunedol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol yn Nyffryn Ogwen. Rydym hefyd yn 
darparu gwasanaeth clercio i dri o Gynghorau Cymuned Dyffryn Ogwen, sef Cynghorau 
Cymuned Bethesda, Llanllechid a Llandygai. Mae rhai o’n prosiectau llwyddiannus yn 
cynnwys  

- datblygu Ynni Ogwen – cynllun hydro cymunedol  
- sefydlu Siop Ogwen – siop lyfrau a chrefftau ar Stryd Fawr Bethesda  
- agor 2 swyddfa a rheoli eiddo ar y Stryd Fawr sy’n cael ei rentu gan fusnesau lleol. 
- trosglwyddiad asedau Llyfrgell Gymunedol Dyffryn Ogwen a Chanolfan Cefnfaes 
- prosiect Dyffryn Gwyrdd – prosiect i atal tlodi trwy weithredu amgylcheddol  
- prosiect Cadwyn Ogwen – cynllun sy’n cefnogi, gwerthu a danfon cynnyrch lleol.  

Rydym am benodi Swyddog Cefnogi Prosiectau am 12 mis i ddechrau i gefnogi rhaglen 
prosiectau Partneriaeth Ogwen a chefnogi unrhyw waith ymgynghorol rydym yn ei wneud i 
gleientiaid neu bartneriaid allanol. Bydd y Swyddog Cefnogi yn gweithio yn hyblyg o adref ac 
o swyddfa'r Bartneriaeth ar Stryd Fawr, Bethesda yn ôl y galw.  

Oriau Gwaith 

Cyflogir y Swyddog Cefnogi Prosiectau am 14 awr yr wythnos  

Lleoliad Swydd 

Swyddfa Partneriaeth Ogwen, 26 Stryd Fawr, Bethesda a gweithio hyblyg o adref.  

 

Prif Ddyletswyddau 



1. Cefnogi gwaith Prif Swyddog Partneriaeth Ogwen i ddatblygu prosiectau adfywio 
Partneriaeth Ogwen yn unol a’r rhaglen waith prosiectau.  

2. Cynorthwyo gyda cheisiadau grant i ddatblygu prosiectau cymunedol newydd 
a chynorthwyo gyda gweinyddu grantiau perthnasol.  

3. Darparu cefnogaeth farchnata ar gyfer unrhyw brosiectau a ddatblygir yn cynnwys 
marchnata ar y cyfryngau cymdeithasol a thraddodiadol.  

4. Cynorthwyo gyda unrhyw adroddiadau monitro ar gynnydd gwaith prosiectau a 
llunio adroddiadau i’r Bwrdd yn ôl y galw.  

5. Darparu cefnogaeth i ddatblygu pecyn hyrwyddo newydd ar gyfer gwasanaeth 
ymgynghorol Partneriaeth Ogwen.  

6. Cefnogi gyda gwaith ymgeisio am dendrau masnachol a chynorthwyo gyda 
gweithredu a monitro cytundebau o’r fath.  

7. Lle’n briodol, arwain prosiectau llai yn ôl y galw.  
8. Adnabod cyfleoedd a photiau grant perthnasol i ddatblygu prosiectau eraill yn 

Nyffryn Ogwen yn unol â blaenoriaethau’r rhaglen waith.  
9. Cydweithio â staff Partneriaeth Ogwen a’r gymuned ar brosiectau eraill yn ôl y galw.  
10. Cyfrannu tuag at adroddiadau cynnydd i Bwyllgor Rheoli Partneriaeth Ogwen yn 

erbyn targedau’r rhaglen waith.  

Nodweddion Personol a Sgiliau Angenrheidiol  

Nodir y nodweddion personol gofynnol yn y Fanyleb Person ond byddwn yn chwilio am 
berson gyda sgiliau a phrofiad ymarferol o weithredu prosiectau. Byddwn yn chwilio am 
berson trefnus efo sgiliau gweinyddol cadarn. Bydd yr unigolyn yn angerddol dros ddatblygu 
cymunedol a gwneud gwahaniaeth yn lleol.  

Cefnogaeth Weinyddol  

Darperir offer cyfrifiadurol addas i alluogi’r swyddog i weithredu gofynion y swydd yn llawn. 

Atebolrwydd  

Bydd y Swyddog Cefnogi Prosiectau yn atebol i Brif Swyddog Partneriaeth Ogwen. 

 
Mae’r swydd hon am 14 awr yr wythnos yn unig am gyfnod o 12 mis ar hyn o bryd.  

 

 


