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Rheolwr Rhaglen: Addysg ac 

Ymgysylltu ag Ieuenctid 

Lleoliad:          Caerdydd (gyda’r posibiliad o weithio rhywfaint o gartref ac o 

deithio rhywfaint)  

Yn adrodd i:  Cyfarwyddwr Maint Cymru   

Cyflog:   £26,000- £31,000, a chyfraniad pensiwn o 6%  

Oriau:  amser llawn (bydd ceisiadau i weithio rhan-amser ac i rannu 

swyddi yn cael eu hystyried hefyd)  

Ynghylch Maint Cymru 
www.sizeofwales.org.uk  

Lansiwyd Maint Cymru yn 2010, ac mae ei bencadlys yng Nghaerdydd. Rydym yn gweithio i 

ysgogi Cymru i warchod coedwigoedd trofannol ac adfer tirweddau coedwigoedd trofannol fel 

rhan o ymateb Cenedlaethol Cymru i’r newid yn yr hinsawdd. Mae gennym ddwy ffordd o 

wneud hyn: 

• Rydym yn ymgysylltu â phobl ar draws Cymru drwy addysg a gweithgareddau codi 

ymwybyddiaeth. Mae hyn yn cynnwys rhaglen addysg mewn ysgolion a’n hymgyrch 

Diwrnod Gwyrdd blynyddol. 

• Rydym yn cefnogi nifer o brosiectau tramor sy’n gwarchod ac/neu yn adfer 

coedwigoedd trofannol. Mae pob prosiect yn gweithio i rymuso cymunedau lleol i 

gymryd camau cadarnhaol. Mae ein partneriaid ar y prosiectau hyn yn cynnwys WWF, 

Forest Peoples Programme a Flora & Fauna International. Mae’r prosiectau rydym yn 

eu cefnogi ar hyn o bryd yn helpu i warchod ac adfer ardal sydd fwy na dwywaith 

maint 

Cymru. Mae’r prosiectau wedi’u lleoli yn Affrica, De America a De ddwyrain Asia 

Rydym yn derbyn cyllid gan The Waterloo Foundation, Llywodraeth Cymru, ScottishPower 

Foundation ac yn fwy diweddar, Joseph Rowntree Charitable Trust. Rydym yn cael ein cefnogi 

gan ysgolion, busnesau ac unigolion hefyd. 

 

Bydd Maint Cymru yn dathlu ein pen-blwydd yn 10 oed yn 2020 ac yn fuan, bydd yn 

lansio strategaeth 5 mlynedd uchelgeisiol newydd sy’n ceisio ymateb i’r argyfwng 

yn yr hinsawdd, ac ysgogi Cymru i gyflawni’r effaith fwyaf posibl ar gyfer goedwigoedd 

trofannol. Bydd hyn yn cynnwys ehangu ein rhaglen addysg ac ymgysylltu ag ieuenctid ar 

newid yn yr hinsawdd ar draws Cymru. 
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Y Rôl 
Gan adrodd i Gyfarwyddwr Maint Cymru a rheoli tîm o Swyddogion Allgymorth Addysg, bydd 

y rôl gyffrous hon yn allweddol o ran ehangu rhaglenni addysg ac ymgysylltu ag ieuenctid 

Maint Cymru, sy'n ymwneud â'r newid yn yr hinsawdd a choedwigoedd trofannol ledled 

Cymru  Bydd y Rheolwr Rhaglen yn arwain y Rhaglen Addysg ac Ymgysylltu ag Ieuenctid, gan 

gydlynu a goruchwylio'r gwaith o gyflwyno ein gweithdai gyda 100-200 o ysgolion y flwyddyn 

mewn ysgolion cynradd ac uwchradd (a ddarperir gan ein Swyddogion Allgymorth Addysg), 

rheoli ein cronfa o adnoddau addysg ar-lein, a rhedeg ein rhaglen MockCOP (rhaglen o 

gynadleddau ffug y Cenhedloedd Unedig ar newid yn yr hinsawdd ar gyfer plant 14-18 

mlwydd oed)  a'n rhwydwaith llysgenhadon hinsawdd ifanc gyda’n partneriaid, WCIA. 

 

Bydd y rôl yn gyfrifol am y canlynol: 

• Llunio’r gwaith parhaus o ddatblygu strategaeth rhaglen addysg ac ymgysylltu ag 

ieuenctid Maint Cymru – gan ganolbwyntio ar goedwigoedd trofannol a newid yn yr 

hinsawdd 

• Rheoli pob agwedd ar gyflwyno'r rhaglen addysg ac ymgysylltu ag ieuenctid, gan 

gynnwys rheoli tîm o 3-5 o Swyddogion Allgymorth Addysg 

• Sicrhau bod y rhaglen addysg ac ymgysylltu ag ieuenctid yn cyd-fynd yn agos gyda 

Maint Cymru, ac yn canmol gwaith rhaglenni ac ymgyrchoedd eraill Maint Cymru 

• Sicrhau bod ganddynt yr wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau perthnasol ym 

maes addysg, y cwricwlwm Cymreig a rhaglenni addysg amgylcheddol ac ymgysylltu ag 

ieuenctid eraill, yn enwedig yng Nghymru 

• Sicrhau bod ganddynt yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch datblygiadau allweddol ar 

newid yn yr hinsawdd a choedwigoedd trofannol 

• Cynrychioli Maint Cymru mewn digwyddiadau a fforymau a rhwydweithiau perthnasol 

• Adeiladu perthnasau yng Nghymru a'r DU i hwyluso'r gwaith o gyflawni'r rhaglen 

• Cyd-ddatblygu cynigion cyllido ar gyfer y rhaglen  

• Rheoli grantiau, adrodd i gyllidwyr y rhaglen, a’u stiwardio 

• Datblygu, gweithredu a rheoli gwell systemau monitro a gwerthuso ar gyfer y rhaglen 

• Gweithio gyda'r Cyfarwyddwr i sefydlu ac/neu wella systemau, prosesau a pholisïau 

mewnol, er mwyn sicrhau bod y rhaglen addysg ac ymgysylltu ag ieuenctid yn cael ei 

chyflwyno'n ddidrafferth. 

• Cyflwyno rhywfaint o weithdai (i athrawon a/neu fyfyrwyr) (er bod y rhain yn cael eu 

darparu'n bennaf gan ein tîm o Swyddogion Allgymorth Addysg) 

Yr Ymgeisydd Llwyddiannus 
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn teimlo angerdd dros ymgysylltu ag ieuenctid ar draws 

Cymru ynghylch pwysigrwydd coedwigoedd trofannol a newid yn yr hinsawdd, ac yn eu 

hysbrydoli nhw i deimlo'n obeithiol am y dyfodol a'u hannog i fod yn rhan o'r ateb. Byddwch 
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yn barod i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o hybu twf rhaglen addysg ac ymgysylltu ag 

ieuenctid Maint Cymru, gan gynnwys rheoli prosiectau newydd cyffrous fel ein sesiynau dysgu 

yn yr awyr agored ac ein rhwydwaith llysgenhadon hinsawdd ifanc.  Yn ddelfrydol, bydd 

gennych brofiad o weithio yn y system addysg yng Nghymru.  Byddwch yn drefnus iawn, ac yn 

gallu rheoli nifer o brosiectau ar yr un pryd a delio â therfynau amser cystadleuol. Bydd 

gennych ddealltwriaeth dda o newid yn yr hinsawdd, a byddwch yn gyfathrebwr da. 

Hanfodol 

• Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol, a chymhwyster addysgu 

perthnasol 

• Profiad o weithio yn y system addysg yng Nghymru, yn ddelfrydol fel athro 

• Profiad amlwg sylweddol o reoli tîm, prosiect a/neu raglen 

• Meddyliwr strategol, gyda'r gallu i adnabod a manteisio ar gyfleoedd  

• Dealltwriaeth gryf o gyd-destun newid yn yr hinsawdd 

• Sgiliau rhyngbersonol rhagorol, gan gynnwys y gallu i gynrychioli Maint Cymru yn 

hyderus mewn ystod o fforymau a rhwydweithiau, a sefydlu a meithrin cydberthnasau 

cryf 

• Sgiliau trefnu ardderchog, gan gynnwys y gallu i reoli a blaenoriaethu gwaith a gwaith y 

tîm ehangach, a rheoli nifer o brosiectau a therfynau amser 

• Sgiliau cyfathrebu cryf, yn ysgrifenedig ac ar lafar 

• Yn hyderus yn defnyddio Microsoft Office, yn enwedig Word, Excel a PowerPoint 

• Profiad o fonitro, gwerthuso ac adrodd ar waith rhaglenni addysg 

Dymunol 

• Cymraeg ysgrifenedig a llafar 

• Rhwydweithiau perthnasol presennol cryf 

• Profiad o reoli cyllideb 

• Profiad o baratoi cyllid a chynigion grant 

Manylion y cytundeb 
• Cyflog – £26,000- £31,000 yn dibynnu ar brofiad  

• Oriau – Mae hon yn swydd amser llawn o 40 awr yr wythnos, er y bydd ceisiadau am 

weithio'n rhan-amser yn cael eu hystyried hefyd. Weithiau, bydd y deiliad swydd yn 

gorfod gweithio gyda'r nos ac ar benwythnosau.  Rydym yn gweithredu polisi 

gweithio’n hyblyg a TOIL. 

• Pensiwn – Mae Maint Cymru yn cynnig cyfraniad pensiwn o 6%. 

• Gwyliau blynyddol – 30 diwrnod yn cynnwys gwyliau’r banc.  


