
 
 
AWEL AMAN TAWE (AAT) 
Rheolwr Cyllid 

Disgrifiad Swydd 
 
Cefndir Awel Aman Tawe 
Mae Awel Aman Tawe (AAT) yn elusen gofrestredig â rhaglen waith sy’n cefnogi adfywio 
carbon isel.  
 
Mae AAT yn gweithio ar nifer o brosiectau, yn cynnwys ynni adnewyddadwy, trafnidiaeth 
gynaliadwy, effeithlonrwydd ynni, y celfyddydau ac addysg. Mae wedi datblygu dau gwmni 
cydweithredol, ac wedi codi dros £15m i'w cynnal drwy gyfranddaliadau cymunedol a chyllid 
banc. Mae AAT yn darparu rheolaeth a gweinyddiaeth i'r ddau:  

- Awel Co-op /Awel y Gwrhyd CBC, sy'n berchen ar gynllun gwynt dau dyrbin 4.7MW 
ar Fynydd y Gwrhyd uwchlaw Pontardawe www.awel.coop 

- Egni Co-op sy'n berchen ar 4.3MWp o solar PV ar doeon ar ysgolion, busnesau, ac 
adeiladau cymunedol ar draws Cymru. Egni yw'r cwmni cydweithredol solar ar doeon 
mwyaf yn y DU www.egni.coop 

- Ar hyn o bryd, mae AAT hefyd yn datblygu Hwb y Gors – canolfan addysg, menter a'r 
celfyddydau di-garbon newydd yn hen ysgol gynradd Cwm-gors.  

 
Mae tîm AAT yn tyfu – mae’n cynnwys 4 aelod staff amser llawn a 5 rhan amser.  
 
Y Swydd  
Mae AAT yn chwilio am Reolwr Cyllid profiadol ac uchel ei gymhelliant sy'n ymrwymedig i 
gyflymu taith Cymru tuag at garbon sero-net ac i eiriol dros rôl y sector ynni cymunedol wrth 
wneud hyn. Mae'r dyletswyddau'n cynnwys: 
 

• Darparu arweinyddiaeth ariannol i'r sefydliad, gan weithio'n agos gyda'r Dirprwy 
Gyfarwyddwr, yr Uwch Dîm Rheoli, y Bwrdd Ymddiriedolwyr a'r Trysorydd i gynhyrchu 
cynlluniau busnes ac ariannol tymor hir cynaliadwy a hyfyw. 

• Goruchwylio gweithrediadau ariannol a rheoli arian o ddydd i ddydd a chynnal uniondeb 
y cyfrifon 

• Cynhyrchu cyllidebau ariannol a rhagolygon incwm a gwariant blynyddol 

• Cynhyrchu adroddiadau rheolaeth ariannol misol/chwarterol ar gyfer yr Uwch Dîm 
Rheoli a'r Bwrdd Ymddiriedolwyr 

• Cynllunio a modelu ariannol, yn cynnwys cynnal dadansoddiadau ariannol ar risgiau 
busnes a buddiannau datblygiadau  

• Cynhyrchu adroddiadau cyllid ar gyfer amrywiol ofynion y ffrydiau cyllid, yn cynnwys 
darparwyr grantiau a benthyciadau (ar hyn o bryd Banc Triodos, Banc Datblygu Cymru a 
Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru) 

• Cynllunio a rheoli'r broses cyfrifon blynyddol, yn cynnwys paratoi papurau gweithio 
diwedd blwyddyn ar gyfer cyfrifwyr allanol ar ran AAT, Egni Co-op ac Awel Co-op/Awel y 
Gwrhyd CBC 

• Cyflwyno cyfrifon diwedd y flwyddyn i'r Comisiwn Elusennau a'r FCA 

http://www.awel.coop/
http://www.egni.coop/


• Rheoli a chynnal systemau ariannol a chyfrifo, (Sage ar hyn o bryd), yn cynnwys nodi 
arferion gorau a gwella systemau cyllid ac adrodd mewnol. 

• Sicrhau cydymffurfiad â gofynion allanol, a gwirio bod rheoliadau, polisïau a 
gweithdrefnau, a rheolaethau cyllid mewnol yn cael eu dilyn a'u diweddaru  

• Cysylltu â banciau, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, cyfrifwyr ac endidau cyllid eraill 

• Cyfrannu at adrodd, cyfathrebu a lledaenu gwybodaeth am AAT, yn cynnwys helpu'r tîm 
i ddosbarthu datganiadau blynyddol Cwmnïau Cydweithredol Awel ac Egni a'r taliadau 
blynyddol i aelodau ble bo'n briodol 

• Cyfrannu at lunio ceisiadau am gyllid a thendrau, a datblygu incwm a enillir oddi wrth 
weithgareddau  

• Arolygu a dirprwyo i dîm gweinyddu ariannol bychan AAT, a chefnogi eu hanghenion 
datblygiad proffesiynol. 

• Bod yn rhan o'r Uwch Dîm Rheoli, a'u helpu gydag unrhyw ddyletswyddau eraill fel y bo'r 
angen 

 
Yn atebol i:              Rheolwr-Gyfarwyddwr AAT 
 
Oriau Gweithio:  3-5 diwrnod yr wythnos (37.5 awr yr wythnos pro rata), oriau swyddfa 

safonol yn bennaf – rydym yn fodlon bod yn hyblyg o ran trefniadau 
gofal plant, addysg plant ac anghenion domestig eraill. Bydd gweithio 
gyda'r hwyr neu ar y penwythnos yn ofynnol o bryd i'w gilydd. 

  
Contract: I gychwyn, cyflogir y person ar gontract tair blynedd gan Awel Aman 

Tawe (AAT), gyda'r nod o barhau yn amodol ar adolygiad ariannol. 
 
Gweithle:   Mae gan AAT swyddfa yng Nghwmllynfell, ond bydd y staff swyddfa 

yn symud i'n datblygiad Hwb y Gors newydd yng Nghwm-gors gydag 
amser. Rydym yn cefnogi gweithio gartref fel y bo'n briodol. 
  

Cyflog: £32-35,000 y flwyddyn, pro rata (yn dibynnu ar gymwysterau a 
phrofiad) 

  
Gwyliau: 25 diwrnod ynghyd â gwyliau statudol pro rata 
 
Cyfnod Rhybudd: 1 mis ar y ddwy ochr 
 
Trafnidiaeth: Polisi AAT yw ystyried yr opsiwn trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer pob 

taith. Fodd bynnag, mae cyfyngiadau'r ddarpariaeth trafnidiaeth 
gyhoeddus wledig yn golygu bod defnyddio car yn ofynnol.   

 
Dyddiad cau:  10/7/2022 Cyfweliadau:    27/7/2022 
Ymgeisio:  Trwy ffurflen gais i croeso@awel.coop  
 
 
 
Manyleb Person 
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Gofynion hanfodol: 

- Profiad mewn rôl rheolaeth ariannol, yn cynnwys adrodd a chyllidebu, o ddewis yn y 
sector elusennau 

- Cyfrifydd cymwysedig neu rannol gymwysedig (ACA/ACCA/CIMA/CPFA) 
- Profiad o reoli staff a thîm  
- Profiad o gynhyrchu cyfrifon ariannol a rheoli 
- Profiad o ragolygon a modelu ariannol 
- Yn gallu cyflwyno gwybodaeth rifiadol ac ansoddol gymhleth yn effeithiol ac yn briodol 
- Sgiliau cyfathrebu a dadansoddi cryf 
- Profiad o ddefnyddio meddalwedd cyfrifyddu – systemau cofnodi ariannol Sage o ddewis 
- Sgiliau MS Excel rhagorol 
- Sgiliau trefnu a rheoli amser rhagorol 
- Trylwyredd a'r gallu i gynhyrchu gwaith ar lefel uchel o gywirdeb 
- Yn gallu gweithio'n annibynnol gyda gradd uchel o ymreolaeth 
- Gallu dangosadwy i feithrin a chynnal perthnasoedd ag amrywiaeth eang o bobl 
- Brwdfrydedd ac ymrwymiad i amcanion amgylcheddol a lles cymdeithasol 
- Gweithiwr tîm sy'n ymrwymedig i lwyddiant y tîm cyfan ac i ddatrys unrhyw anghydfod a 

all ymgodi 
 
Meini prawf dymunol  

- Addysg i lefel gradd 
- Gwybodaeth neu brofiad o'r sector ynni cymunedol a'i sefydliadau. Ynghyd â 

gwybodaeth am y sectorau eraill y mae AAT yn gweithio ynddynt/yn eu datblygu fel y 
celfyddydau, trafnidiaeth, gwaith ieuenctid a thai 

- Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol yn y Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig, neu barodrwydd 
i ddysgu 

- Profiad o weithio mewn awdurdodau lleol neu statudol eraill, neu o’u cynorthwyo 
- Gwybodaeth/dealltwriaeth o gynlluniau cyfranddaliadau cymunedol cwmnïau 

cydweithredol a chyllid elusennol  
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