SWYDD DDISGRIFIAD
Teitl y Swydd: Swyddog Prosiect Meddwl Ymlaen Gwent
Cyflogir gan: ProMo-Cymru
Cyflog: Graddfa B Pwynt 1 £23,471 - Graddfa B pwynt 6 £27,526 y flwyddyn
(Cyflog cychwynnol £23,471)
Lleoliad: Swyddfeydd ProMo-Cymru a gweithio o gartref
Oriau gwaith: Llawn amser (35 awr yr wythnos). Croesawir ceisiadau rhan
amser/rhannu swydd.
Gwyliau: 23 diwrnod y flwyddyn
Hyd y cytundeb: Parhaol (yn amodol ar gyllid)
Yn atebol i: Rheolwr Prosiect Meddwl Ymlaen Gwent
Yn gyfrifol am: Staff cymorth prosiect

Gweledigaeth ProMo-Cymru
Mae ProMo-Cymru yn gweithio i sicrhau bod pobl ifanc a chymunedau yn wybodus,
yn cyfrannu, yn gysylltiedig ag yn cael eu clywed.
Ein Dull o Weithio
Rydym yn cydweithio i greu cysylltiadau rhwng pobl a gwasanaethau gan ddefnyddio
creadigrwydd a thechnoleg ddigidol. Yn cefnogi’r trydydd sector a’r sector cyhoeddus
i ddychmygu, profi a chreu gwasanaethau gwell.
Mae ProMo-Cymru yn gweithio gyda chymunedau trwy gyfathrebiadau, eiriolaeth,
ymgysylltiad diwylliannol, digidol a chynnyrch cyfryngol. Mae dros 20 mlynedd o
drosglwyddo prosiectau gwybodaeth ieuenctid digidol yn dylanwadu ein gwaith.
Rydym yn rhannu’r wybodaeth yma drwy hyfforddiant ac ymgynghoriad, yn creu
partneriaethau hir dymor fydd yn buddio pobl a sefydliadau.

Mae ProMo-Cymru yn elusen gofrestredig ac yn fenter gymdeithasol; mae’r elw yn
cael ei fuddsoddi’n ôl i’n prosiectau cymunedol.

PRIF BWRPAS Y SWYDD YMA
Mae ProMo-Cymru yn chwilio am Swyddog Prosiect brwdfrydig sy’n gallu ysgogi ei
hun i gefnogi gyda throsglwyddo'r prosiect Meddwl Ymlaen Gwent cyllidwyd gan y
Loteri Genedlaethol.
Wrth weithio law yn llaw dros gyfnod 5 mlynedd gyda’n prif bartner trosglwyddo Mind
Casnewydd, ein partneriaid prosiect a phobl ifanc, byddem yn cynllunio dulliau
newydd ymyrraeth gynnar ac atal problemau iechyd meddwl ymysg pobl ifanc sydd
yn byw yng Ngwent.
Fel aelod gwerthfawr o'r tîm ProMo-Cymru byddech yn trosglwyddo'r prosiect
cyffroes ac arloesol Meddwl Ymlaen Gwent. Byddech yn gosod pobl ifanc wrth galon
y dylanwadu a throsglwyddo newid ystyrlon i wasanaethau iechyd meddwl yng
Ngwent sydd yn canolbwyntio ar blant a phobl ifanc. Byddech yn gweithio mewn
partneriaeth ag amrywiaeth eang o hapddalwyr gan gynnwys pobl ifanc, Mind
Casnewydd, Mind Lleol yng Ngwent a Gwasanaethau Ieuenctid Gwent trwy gyfnod y
prosiect.
Byddech yn cefnogi rheolwr y prosiect i:
● Creu a chadw perthnasoedd gyda phartneriaid a hapddalwyr i hysbysu,
dylanwadu a gweithredu newid ystyrlon.
● Meithrin, cefnogi, grymuso a chyfarparu pobl ifanc i fod yn gyfranogwyr
gweithgar i sicrhau newid ystyrlon
● Defnyddio amrywiaeth o ddulliau, offer ac ymyriadau fel sydd ei angen i godi
ymwybyddiaeth, cynyddu sgiliau a gwybodaeth, a sicrhau newid systemig

PRIF DDYLETSWYDDAU
● Cefnogi rheolwr y prosiect gyda gweinyddiaeth a chydlyni'r prosiect
● Cefnogi rheolwr y prosiect i gynhyrchu adroddiadau, amserlenni, cyllidebau,
anfonebau a chynlluniau gweithredu ar gyfer y prosiect
● Cefnogi rheolwr y prosiect i ddatblygu perthnasau a gweithio gyda
phartneriaid a hapddalwyr pwysig
● Recriwtio a chefnogi pobl ifanc i gyd-gynhyrchu'r prosiect
● Sicrhau lles a diogelu pobl ifanc sydd yn cymryd rhan yn y prosiect

● Trefnu a chyflwyno gweithdai, hyfforddiant, digwyddiadau a gweithgareddau i
gynnwys a chysylltu gyda phobl ifanc
● Trefnu a chyflwyno gweithdai, hyfforddiant, digwyddiadau a gweithgareddau i
gynnwys a chysylltu gyda hapddalwyr
● Hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o'r prosiect
Yn ychwanegol i'r dyletswyddau a chyfrifoldebau uchod bydd disgwyl i'r un sydd yn y
swydd gyflawni unrhyw ddyletswyddau a thasgau eraill sydd ei angen i sicrhau
llwyddiant y prosiect wrth gyrraedd ei ganlyniadau a'i amcanion.

PROFIAD A MANYLEB PERSON:
Gofynion

Hanfodol

Dymunol

Sut Dynodir //
Asesir

Addysg/
Cymwysterau:

Cymwyster(au) perthnasol
mewn maes cysylltiedig

Cymhwyster
gwaith ieuenctid

Ffurflen gais

Profiad:

Profiad o weithio gyda phobl
ifanc a/neu grwpiau
cymunedol

Profiad yn
gweithio trwy'r
broses Cynllunio
Gwasanaeth neu
debyg

Ffurflen gais a
chyfweliad

Profiad o gyflwyno prosiectau
yn ymwneud ag ieuenctid
Cyflwyno gweithdai,
cyflwyniadau, hwyluso gwaith
grŵp
Profiad o hyrwyddo a chodi
ymwybyddiaeth o brosiect
Gweithio gydag amrywiaeth
eang o hapddalwyr

Sgiliau:

Ymateb yn effeithiol i
sefyllfaoedd annisgwyl / nad
ellir cynllunio a pharatoi ar eu
cyfer

Ffurflen gais a
chyfweliad

Sgiliau cyfathrebu
ysgrifenedig a llafar gwych
Sgiliau rhyngbersonol da
Sgiliau rheoli amser, trefnu,
cynllunio ac amldasgio gwych
Sgiliau TGCh gwych
Gwybodaeth:

Ymwybyddiaeth a
dealltwriaeth o anghenion
amrywiol plant a phobl ifanc
Cymru, a'r gwasanaethau a'r
adnoddau sydd ar gael iddynt
Ymwybyddiaeth a
dealltwriaeth o ddeddfwriaeth
a pholisi perthnasol yng
Nghymru, sydd yn ymwneud
â phlant, pobl ifanc, eu
hiechyd meddwl a lles
Dealltwriaeth eang o beth yw
gwasanaeth digidol da

Lefel uchel o
lythrennedd
digidol gan
gynnwys gwe,
cyfryngau
cymdeithasol a
thechnoleg
aml-gyfrwng

Nodweddion
Personol:

Hawdd mynd atoch,
cyfeillgar, brwdfrydig

Cyfweliad

Hyblyg a pharod i newid
Y gallu i weithio'n annibynnol
ac ar liwt eich hun, yn ogystal
â fel rhan o dîm
Angerddol am wella bywydau
pobl ifanc a chymunedau yng
Nghymru
Ymrwymiad i weithio mewn
ffordd sydd ddim yn barnu
nac yn gwahaniaethu
Gofynion
eraill:

Ymrwymiad i weithio i, a
chynnal gwerthoedd, ethos a
diwylliant ProMo-Cymru, gan
gynnwys dull wedi’i selio ar
hawliau.

Trwydded gyrru

Ffurflen gais a
chyfweliad

Siaradwr
Cymraeg

Parodrwydd i deithio ledled
Cymru fel sydd angen
Parodrwydd i weithio oriau
hyblyg yn ôl angen busnes
Mae'r swydd yma yn
ddibynnol ar wiriad DBS
uwch
Gall y swydd ddisgrifiad yma fod yn destun i adolygiad a newidiadau i
gynnwys dyletswyddau a chyfrifoldebau penderfynir mewn ymgynghoriad â'r
un sydd yn dal y swydd. Nid yw'n fwriad iddo fod yn anhyblyg, ond dylid ei
ystyried fel darparu fframwaith mae'r unigolyn yn gweithio iddo.
### DIWEDD ###

