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Cyfarwyddwr, Maint Cymru, hyd at £40k 
 
Mae Maint Cymru yn elusen ryngwladol, uchelgeisiol sy’n tyfu, sy'n ceisio lliniaru newid yn yr 
hinsawdd drwy addysgu a diogelu ac ailgoedwigo coedwigoedd trofannol. Rydym yn darparu 
arian cyfatebol tuag at brosiectau cadwraeth coedwigoedd trofannol cymunedol sydd ag ardal 
gyfunol o 4 miliwn hectar, ac yn darparu rhaglenni addysg ac ymgyrchoedd codi 
ymwybyddiaeth yng Nghymru. 

Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr i gyflwyno strategaeth a fydd yn cryfhau ac yn ehangu 
cyfraniad Maint Cymru tuag at liniaru newid yn yr hinsawdd ac addysg. 

Bydd y Cyfarwyddwr yn arwain llwyddiant y sefydliad trwy raglen o weithgareddau 
dylanwadu, codi arian ac ymgyrchu gyda'r tîm. Bydd hyn yn golygu rheoli staff y sefydliad a'r 
perthnasau gyda chyllidwyr allweddol, rhoddwyr a noddwyr, rhanddeiliaid, partneriaid 
coedwigoedd, llywodraethau a grwpiau cymunedol; cynllunio cyllideb a darparu rheolaeth 
ariannol; a chynrychioli'r sefydliad mewn digwyddiadau, cynadleddau ac yn y cyfryngau, yng 
Nghymru ac ar lwyfannau rhyngwladol. 

Mae'r tîm sy'n adrodd i'r Cyfarwyddwr yn cynnwys Cydlynwyr Prosiectau Coedwigoedd (rhan-
amser), Cyfathrebu ac Ymgyrchoedd (amser llawn), a’r Rhaglen Addysg (rhan-amser); 
Ymgynghorwyr yn cynnwys rheolwr ariannol, codwr arian a rheolwr y wefan; a grŵp cryf o 
wirfoddolwyr rheolaidd. 

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gymysgedd ddeniadol o brofiad perthnasol o’r pwnc ac 
o’r sector, ynghyd â phrofiad o godi arian, gweledigaeth strategol, gallu profedig i arwain a 
sgiliau cyfathrebu ardderchog. 

Mae’r cyflog oddeutu £35,000 i £40,000 y flwyddyn, yn dibynnu ar brofiad, ac mae'n destun 
adolygiad blynyddol. Mae cyfnod cychwynnol y cytundeb hyd at fis Mawrth 2020. Mae'r pecyn 
buddion yn cynnwys cyfraniad pensiwn o 6%, 20 diwrnod o wyliau blynyddol ac eithrio 
gwyliau banc, y swyddfeydd yn cau rhwng y 25ain o Ragfyr a’r 2il o Ionawr, a pholisi oriau 
hyblyg. 

Dylech anfon ceisiadau trwy lythyr a CV at recruitment@sizeofwales.org.uk (Nodwch 
'Cyfarwyddwr, Maint Cymru a'ch enw' yn y llinell bwnc.) 

Bydd pob ymholiad yn cael eu trin yn gyfrinachol. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 4pm 
dydd Gwener 5 Hydref. Byddwn yn cysylltu â phob ymgeisydd erbyn dydd Llun Hydref 8fed, 
gyda'r ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael eu gwahodd i gyfweliadau ar ddydd Iau 11 Hydref 
2018. (Nodwch y bydd cyfweliadau yn digwydd rhwng 11-3pm)  
 


