
 
 

 

 

DISGRIFIAD SWYDD 
 
 
TEITL SWYDD: Rheolwr Heneiddio’n Dda 
 

LLEOLIAD:  Cynon Linc, Aberdâr / gweithio yn y cartref (gweithio 
ledled Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont ar Ogwr a 
Merthyr Tudful) 

 
ORIAU:   37 awr yr wythnos 
 
CYFLOG:   £24,000 Pro Rata 
 
CYFNOD:   12 mis – tymor penodol 
 
ATEBOL I’R: Pennaeth Menter 
 
CYFRIFOL AM:  Tîm Simply Nails 
  
 
CYFRIFOLDEB CYFFREDINOL 
 
Bydd y swydd newydd gyffrous hon yn helpu i greu diwylliant bywiog y fenter 
gymdeithasol, gan adeiladu ar y gwaith partneriaeth blaengar a’r 
entrepreneuriaeth sydd eisoes yn cael eu defnyddio gan Age Connects 
Morgannwg, ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon 
Taf. Bydd deiliad y swydd yn helpu i ddatblygu, darparu a hyrwyddo 
amrywiaeth o brosiectau cynhyrchu incwm gan gynnwys ein gwasanaethau 
ariannol a brandiau Simply Nails.  
 
Mae dros 7,500 o bobl yn dod i Age Connects Morgannwg bob blwyddyn yn 
chwilio am wybodaeth, cyngor a chymorth ymarferol i ddatrys ystod o wahanol 
faterion megis materion ariannol, cymorth yn y cartref, ymholiadau cyfreithiol, 
tai a gofal cymdeithasol. Byddwch yn gweithio'n agos â'r Pennaeth Menter a'r 
Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu i ddatblygu partneriaethau a 
rhwydweithiau sy'n cynyddu cyfranogiad ac incwm i'r Elusen.  
 
Bydd disgwyl i chi weithio gyda'r Pennaeth Menter i ddarparu prosiect 
Heneiddio'n Dda sydd wedi'i sefydlu i hyrwyddo mentrau ataliol yn unol â 
phum hanfod heneiddio'n dda: maethiad, hydradu, ysgogiad corfforol, 
cymdeithasol, a meddyliol a gweithgareddau a pherthnasoedd. Rhan 
allweddol o'r rôl hon fydd gweithio gyda phartneriaid i helpu pobl hŷn i 
gynllunio ar gyfer eu dyfodol.  
 
Bydd deiliad y swydd yn rhan o'r tîm rheoli gweithredol a bydd disgwyl 
iddo/iddi weithio mewn modd cadarnhaol a chydweithredol sy'n cyfrannu at 



dwf strategol ac yn hybu datblygiad Age Connects Morgannwg. Disgwylir i'r 
holl staff chwarae rhan weithredol yn ymdrechion yr elusen i godi arian.  
 
Gellir rhannu rôl y Rheolwr Heneiddio’n Dda yn dri maes. 
 
Rheoli gweithredol 
 
Bod yn rheolwr llinell i'r tîm torri ewinedd sy'n darparu gwasanaethau drwy 
glinigau ac ymweliadau cartref ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a 
Rhondda Cynon Taf. Bydd hyn yn cynnwys ystod lawn o gyfrifoldebau rheoli. 
 
Bod yn effeithiol wrth oruchwylio, rhoi cymorth a rheoli perfformiad i sicrhau 
bod staff eich adran yn darparu gwasanaeth o'r ansawdd orau. 
 
Crynhoi anghenion hyfforddi ar gyfer staff eich adran a gweithio ar draws 
adrannau a chymryd rhan weithredol mewn gwerthusiadau grŵp, cyfarfodydd 
tîm ac adolygiadau cynhyrchu incwm.  
 
Cyflawni gweithredol 
 
Cyflwyno digwyddiadau ‘Heneiddio’n Dda’ drwy weithio â phanel o arbenigwyr 
i roi gwybodaeth a chyngor i bobl hŷn mewn meysydd sy’n cynnwys: 
 
 

➢ Deiet a chyngor ar faeth 
➢ Lles corfforol 
➢ Cyngor ariannol - adolygu a chydgyfnerthu pensiynau, ewyllysiau, 

atwrneiaeth, cronfeydd ymddiriedolaeth a threfniadau angladdau 
➢ Clybiau gweithgareddau megis darllen, gwnïo neu grwpiau crefftau a 

gynhelir ar-lein neu mewn grwpiau bychain. 
 
Gweithio gyda'r Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu i ddarparu cynnwys 
cyfryngau cymdeithasol ar gyfer hyrwyddo'r prosiect yn effeithiol.  
 
Cynnal safonau sicrhau ansawdd a dangos ymrwymiad i welliant parhaus.  
 
Cynhyrchu adroddiadau ysgrifenedig yn ôl cais y Rheolwr Llinell neu unrhyw 
aelod o'r Uwch Dîm Arwain  
 
Mynychu hyfforddiant rheolaidd i gynnal datblygiad proffesiynol parhaus a 
chymryd rhan mewn gwaith goruchwylio/arfarnu gyda'r Rheolwr Llinell.  
 
Cynrychioli'r sefydliad, pan fo'n briodol, mewn digwyddiadau, seminarau ac ati 
gan gyflwyno delwedd broffesiynol a chadarnhaol o'r sefydliad bob amser 
 
Datblygiad busnes a chyllid 
 
Nodi bylchau yn y ddarpariaeth gyfredol drwy gasglu, crynhoi a darparu 
gwybodaeth ystadegol fanwl gan gynnwys data meintiol ac ansoddol 
cysylltiedig â'r holl wasanaethau cynhyrchu incwm a chynnal systemau 
monitro sy'n ofynnol gan y gwasanaeth a chyllidwyr. 
 
Datblygu a chefnogi gwasanaethau newydd a chyfrannu at eu gweithredu'n 
llwyddiannus, gan chwilio bob amser am gyfleoedd i wella'n barhaus. 



 
Rhwydweithio ac adeiladu perthnasoedd i sicrhau bod unigolion, grwpiau 
allanol, cyrff a sefydliadau yn ymwybodol o'r gweithgareddau a'r 
gwasanaethau cynhyrchu incwm. 
 
Yn gyfrifol am bob agwedd ar reoli risg yn unol â Pholisi Rheoli Risg y 
sefydliad 
 
Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill sy'n rhesymol ofynnol gan y 
Rheolwr Llinell  
 
 

Disgwylir i'r holl staff/gwirfoddolwyr sy'n gweithio i Age Connects 
Morgannwg ymateb yn briodol i unrhyw bryderon sydd ganddynt 

ynghylch camdriniaeth/triniaeth amhriodol o oedolion bregus. 
Bydd hyn fel arfer yn golygu rhybuddio eu rheolwr llinell.  Mae 

amddiffyn oedolion agored i niwed yn gyfrifoldeb craidd bob amser. 
 

 Diffiniad bras yw’r uchod o gyfrifoldebau’r swydd.  Nid yw'n ystyried 
pob agwedd ar y swydd y gallai fod yn ofynnol i ddeiliad y swydd ei 
chyflawni.  Mae hyblygrwydd yn hanfodol gan y bydd oriau gwaith 

deiliad y swydd yn cael eu pennu gan ofynion y busnes.  
 

MANYLEB PERSON 

 
 

TEITL Y SWYDD: Rheolwr Heneiddio’n Dda   
 

 
NODWEDDION 

 
HANFODOL 

 
MANTEISIOL 

 
Gwybodaeth/ 
Addysg 

• Dealltwriaeth ac 
ymwybyddiaeth o anghenion 
pobl hŷn. 

 

• NVQ lefel 4 mewn pwnc 
cysylltiedig neu ILM. 

 
Sgiliau/ 
Galluoedd 

 

• Gweithio fel rhan o dîm 
 

• Y gallu i weithio ar ei liwt ei 
hun heb oruchwyliaeth a 
gwneud penderfyniadau 
priodol 

 

• Parodrwydd i fynychu 
hyfforddiant i ehangu ei 
addysg. 

 

• Sgiliau cyfathrebu llafar ac 
ysgrifenedig rhagorol 

 

• Cyfarwydd â defnyddio 
cyfrifiaduron gan gynnwys 
taenlenni a rheoli cronfa ddata 

 

 



• Y gallu i arwain drwy roi 

esiampl a gweithio’n 

rhagweithredol i ddatblygu 

gwybodaeth, dealltwriaeth a 

pherfformiad y tîm 

 
 

 

 
Profiad 

 

• Profiad o reoli prosiect. 
  

• Profiad o reoli a goruchwylio 
staff.  
 

• Profiad o weithio o fewn 
amgylchedd aml asiantaeth 
 

• Profiad o reoli cyllideb 
 

• Profiad o osod targedau a’u 
cyflawni. 
 

• Profiad o ddatblygu 
partneriaethau a rheoli 
perthynas â rhanddeiliaid 
 

• Profiad o ddatblygu 
gwasanaethau 
 

• Profiad o arfarnu a monitro 
ystyrlon 

 

 

• Profiad o’r cyfryngau 
cymdeithasol a marchnata 
 

• Profiad o oruchwylio 
gwirfoddolwyr 

 
Nodweddion 
personol 

 

• Personoliaeth agos-atoch a 
chyfeillgar 
 

• Agwedd bositif 
 

• Onest a rhywun y gellir 
ymddiried ynddo 

 

• Dibynadwy 
 

• Hyblyg a gallu ymdopi â newid. 
 

• Gallu gweithio o fewn ffiniau 
proffesiynol eglur 

 

• Ystyriol a diplomataidd 
 

• Pendant gyda sgiliau 
dylanwadu da 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gofynion eraill 

 
 

 

 

 
 


