
 

 

Teitl swydd: rheolwr datblygu gwirfoddol 
 Chaiff y swydd yma ei ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri 
Genedlaethol 
 

Oriau: llawn amser 35 awr yr wythnos £28,000 y 
flwyddyn 

Lleoliad: Gweithio yn hybrid– Swyddfa Caerdydd 
/gartref, teithio o gwmpas De Cymru 

Fath o swydd: Cytundeb sefydlog – 22 mis  

 

 
 Chaiff y swydd yma ei ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri 
Genedlaethol fel rhan o gynllun prosiect 2 flynedd Pobl a Llefydd a 
galwyd yn “Volunteering Insight”. Mae “Volunteering Insight” yn bwriadu 
datblygu nifer o gwirfoddolwyr ychwanegol ar gyfer  Sight Life i 
gynorthwyo gydag Befriending, Hyrwyddwyr gyrru a chyfathrebu gydag 
VI sydd yn gallu cyfrannu at lleihau cynhwysiant cymdeithasol.   
 
 
Mae Sight Life yn elusen lleol sydd yn cefnogi pobl sydd wedi colli ei 
golwg sydd yn cynnig gwasanaethau a chefnogi pobl ddall a rhannol 
ddall yng Nghaerdydd, Abertawe, Castell Need Port Talbot a Rhondda 
Cynon Taff. 
 
 

 
Yn y rôl yma, byddwch yn gyfrifol am recriwtio, hyfforddiant, arfyrddio, 
hyfforddi a rheoli gwirfyddolwyr i gefnogi ein holli amcanion elusenol ac 



hefyd i adnabod cyfleoedd ar gyfer arloesi a datlbygiad o fewn 
gwyrfoddoli a gwasanaethau a chaiff ei arwain gan y gwirfoddolwyr.   

 

Rydym yn cynnig model hybrid, gweithio yn hygyrch or swyddfa yng 
Nghaerdydd neu or cartref. Mi fydd disgwl i chi deithio ychydig o 
gwmpas De Cymru. 

 Byddwch yn gyfrifol am:  

 

• Rheoli prosiect strategol a gweithredol ar gyfer Volunteering Insight 

• Cynllunio cyllideb a chyllid ar gyfer amcanion y prosiect 
• Adrodd a monitro cynnydd allbynnau ac amcanion y prosiect. 
• Dylunio a gweithredu Strategaeth Gwirfoddolwyr a Rhaglen Ymgysylltu. 
• Cynllunio a Gweithredu Rhaglen Hyfforddi a Chynefino Gwirfoddolwyr 

• Recriwtio Gwirfoddolwyr a Marchnata 

• Safonau diogelu a chymhwysedd ar gyfer gwirfoddolwyr. 
• Cydymffurfio â safonau Buddsoddi Gwirfoddolwyr. 
• Datblygu cysyniadau gwerthuso a rhaglen. 
• Rheolaeth generig a rheolwr llinell gwirfoddoli / gwirfoddolwyr 

 

 



Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus:  
 

• Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol gyda'r gallu i addasu eu 
harddull i weddu i'r gynulleidfa 

• Profiad o weithio gyda phobl ag anableddau a dealltwriaeth o anghenion pobl sydd 
wedi colli eu golwg (dymunol) 

• Gwybodaeth am ddarpariaethau gwasanaethau lleol a chenedlaethol ar gyfer pobl 
ddall a rhannol ddall (dymunol) 

• Profiad o adnabod a datblygu gwirfoddolwyr yn unol â rhaglenni strategol 
• Profiad o ddarparu cefnogaeth ac arweiniad i wirfoddolwyr 

• Ymrwymiad i gyfle cyfartal ac arferion gwrth-wahaniaethol 

• Meddyliwr positif gydag agwedd fywiog, frwdfrydig a ‘gallu gwneud’ 
• Yn angerddol am estyn allan i'r gymuned colli golwg 

• Wedi fy nghyffroi gan y cyfle i chwarae rhan allweddol yn nhwf ein sefydliad 

• Trefnus iawn gyda'r gallu i ymdrin ag amrywiaeth a swmp uchel o waith 

• Gallu defnyddio cyfrifiaduron – yn gymwys ac yn hyderus wrth ddefnyddio 
meddalwedd Microsoft Outlook a Office 

• Gallu gweithio ar eu menter eu hunain a chysylltu â'u rheolwr yn ôl yr angen 

• Empathig a gofalgar gyda'r gallu i gysylltu â phobl 
• Trwydded yrru lân lawn 

 

 

Bydd angen Gwiriad DBS llawn i'r ymgeisydd llwyddiannus. Sicrhewch 
eich bod yn gymwys i weithio yn y DU. 

Mae Sight Life wedi ymrwymo i Gydraddoldeb, Amrywiaeth a 
Chynhwysiant ac i adeiladu cymuned amrywiol. Rydym yn croesawu 
ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u nodweddion 
gwarchodedig. 

  

Sut i wneud cais 

Os hoffech wneud cais am y cyfle gwych hwn am swydd, anfonwch 
eich CV a llythyr eglurhaol at Amelia Kirk, amelia@effeithiol-hrm.co.uk. 

Dylai Llythyrau Eglurhaol ddangos sut yr ydych yn bodloni 
cyfrifoldebau a gofynion y swydd a dylent fod yn 2 dudalen ar y mwyaf. 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 21 Tachwedd 2022. 

 

 



  


