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Job description – Head of Finance and Resources  April 2022 

 

 
  
  

  

 TEITL SWYDD: Pennaeth Cyllid ac Adnoddau 

 ATEBOL I’R: Prif Swyddog Gweithredol 

 CYFRIFOL AM: Cynorthwyydd Cymorth Busnes, Swyddog Cyllid  

  

 

DIBEN Y SWYDD: Sicrhau bod trefniadau llywodraethu effeithiol ar waith ar gyfer Age Connects 

Morgannwg (ACM) wrth arwain a goruchwylio adnoddau’r sefydliad gan gynnwys 

yr adnoddau dynol, cyllid a chyfrifoldebau corfforaethol a chyfreithiol y sefydliad i’r 

Comisiwn Elusennau a Thŷ’r Cwmnïau. 

 

 

Mae’r swydd ddisgrifiad hwn yn amlinellu’r dangosyddion perfformiad allweddol, a’r allbwn sy’n 

ofynnol gan y Pennaeth Cyllid ac Adnoddau. Nid yw’n rhestr ddiffiniol ac mae’n ddigon posibl y bydd y 

rôl yn newid ac yn esblygu dros amser. 

 

PRIF DDYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU 

 

Er mwyn gweithio dan gyfarwyddyd y Prif Swyddog Gweithredol, a gweithio ochr yn ochr â’r uwch dîm 

arwain, bydd y swydd yn cynnwys y tasgau allweddol canlynol:- 

 

• Darparu arweinyddiaeth ariannol strategol i’r sefydliad, gan weithio’n agos â’r Bwrdd, y Prif 

Swyddog Gweithredol a’r uwch dîm arwain i gynhyrchu cynlluniau busnes hirdymor cynaliadwy a 

hyfyw. 

• Rheoli a chynnal systemau a chofnodion ariannol a chyfrifyddu ar gyfer ACM. 

• Sicrhau bod rheoliadau, polisïau a gweithdrefnau cyllid yn cael eu dilyn a’u diweddaru. 

• Paratoi cyfrifon rheoli’r sefydliadau i’w hadolygu gan yr Uwch Dîm Rheoli a’r Bwrdd. 

• Gweithio’n agos â’r Prif Swyddog Gweithredol i baratoi’r gyllideb flynyddol ar gyfer y sefydliad a 

chefnogi’r tîm rheoli i baratoi cyllidebau i gefnogi ceisiadau am gyllid. 

• Paratoi rhagolygon llif arian, cyllidebau rhagamcanol a gwirioneddol ar gyfer y dadansoddiad 

amrywiant y cyllidebwyd ar ei gyfer. 

• Goruchwylio swyddogaeth adnoddau dynol y sefydliad gyda chymorth yr ymgynghorydd Adnoddau 

Dynol. 

• Bod yn gyfrifol am reoli, datblygu, diweddaru a chynnal gwybodaeth gorfforaethol yn effeithiol. 

• Gweithio gydag uwch reolwyr i ddosbarthu a monitro unrhyw grantiau neu gyllid arall sydd ar gael 

i ACM. 

• Datblygu a chaffael gwasanaethau allanol sy’n caniatáu i’r elusen barhau i weithredu’n effeithlon ac 

yn effeithiol. 

• Sicrhau bod fframwaith polisi’r elusen yn gyfredol, yn cael ei adolygu a’i weithredu’n rheolaidd. 
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Sicrhau bod systemau a phrosesau Adnoddau Dynol ar waith i gefnogi timau gweithredol a busnes 

i gael gafael ar wybodaeth berthnasol pan fo angen. 

 

• Gweithio ochr yn ochr â Rheolwyr ac Arweinwyr Tîm i: 

▪ Sbarduno a chefnogi newid sefydliadol 

▪ Cynllunio’r gweithlu a mentrau gwella busnes 

▪ Gwella effeithlonrwydd busnes gan ganiatáu mwy o hyblygrwydd a thwf arfaethedig. 

• Gweithio’n agos ag eraill i sefydlu diwylliant rheoli perfformiad drwy sicrhau amcanion clir, adborth 

a gwella gwasanaeth cwsmeriaid drwy ymddygiadau sy’n cyd-fynd â’n gwerthoedd. 

• Gweithio gyda’r tîm gweithredol i ddatblygu, argymell a gweithredu polisïau, gweithdrefnau ac offer 

yn unol â’r gofynion busnes, arfer da, gofynion rheoliadol a deddfwriaethol. 

• Cefnogi a dirprwyo ar gyfer y Prif Swyddog Gweithredol pan fo’n briodol. 

• Paratoi adroddiadau ar gyfer cyllid, cyllidwyr ac ymddiriedolwyr yr Elusen. 

• Bod yn gyfrifol am eich iechyd a’ch diogelwch eich hun ac iechyd a diogelwch eraill. 

• Sicrhau eich bod yn dilyn polisïau a phrosesau’r cwmni gyda golwg ar gyfle cyfartal a gwahaniaethu. 

• Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill y bernir eu bod yn briodol i’ch gradd a’ch 

swydd. 
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MANYLEB PERSON 

 

TEITL SWYDD: Pennaeth Cyllid ac Adnoddau 

 

Bydd angen i'r Pennaeth Cyllid ac Adnoddau gael cefndir ariannol cadarn a phrofiad o weithio mewn rôl 

amlweddog i elusen neu sefydliad dielw. 

 

 

HANFODOL 

• AAT neu gyfwerth. 

• Y gallu i gyflwyno gwybodaeth rifiadol ac ansoddol gymhleth yn effeithiol ac yn briodol 

• Profiad o reoli prosiect 

• Profiad o gyllidebu 

• Profiad o ddehongli gwybodaeth am reolaeth ac arian 

• Profiad o weithio gyda Byrddau Ymddiriedolwyr i ddatblygu trefniadau llywodraethu cadarn 

• Profiad cydnabyddedig o herio a dylanwadu ar uwch reolwyr ac aelodau Bwrdd 

• Profiad cydnabyddedig o gyflawni twf drwy welliant ac arloesi 

• Profiad o reoli staff  

• Gwybodaeth ddigonol o ddulliau sy’n arwain at welliant parhaus effeithiol 

• Gwybodaeth ddigonol o ddulliau casglu data a systemau rheoli gwybodaeth 

• Profiad o weithredu newid 

• Hyblyg ac addasadwy 

• Sgiliau cyfathrebu rhagorol 

• Y gallu i arwain a meithrin diwylliant positif ar gyfer twf a newid 

• Sgiliau rhyngbersonol rhagorol, gyda’r gallu i ffurfio perthnasau gweithio effeithiol wedi’u seilio ar 

ymddiriedaeth 

• Y gallu i berfformio dan bwysau 

• Y gallu i ddangos tystiolaeth o sgiliau dylanwadu a hyfforddi 

• Gwybodaeth dda o gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn y gweithle 

• Y gallu i fynychu cyfarfodydd, hyfforddiant a digwyddiadau mewn lleoliadau eraill. 

 

MANTEISIOL 

• ACCA, CIMA neu gyfwerth 

• Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg 

 

 

 

CYFLOG 

• £40,000 y flwyddyn pro rata 

• 30 awr yr wythnos (yn ddibynnol ar adolygiad) 



 

JOB DESCRIPTION 

Job description – Head of Finance and Resources  April 2022 

 

• 25 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 30 ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth (pro rata â’r oriau a 

weithiwyd) a gwyliau banc a diwrnod i ffwrdd ar eich pen-blwydd 

• Parhaol 

• Pensiwn Anghyfrannol (4%) 

 


