
 
 

Fforwm Arfordir Sir Benfro (PCF) 
 

Disgrifiad swydd a Manyleb Person 
 

Teitl Swydd: Rheolwr Datblygu a Darparu Busnes  

Cyflog: tua £28,000 y flwyddyn 

Yn Atebol i: Prif Swyddog Gweithredol PCF 

Lleoliad: Pier House, Pier Road, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 6TR 

Yn gweithio 
gyda: 

Tîm PCF  

 
 

Pwrpas y Swydd 

 
Wedi'i sefydlu yn 2000, mae PCF yn Gwmni Buddiant Cymunedol, sydd wedi ennill 

sawl gwobr, sy'n gweithio i ddiogelu'r arfordir a'r amgylcheddau morol ar gyfer 
cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol. 

 
Fel partneriaeth arfordirol, mae PCF wedi datblygu ystod o brosiectau 

cydweithredol, a welir yn aml fel arfer gorau cynaliadwy, gan gynnwys Cod Morol a 
Siarter Awyr Agored Sir Benfro, Mapio Gweithgaredd Cymru ac Ynni Morol Cymru. 

 
Mae PCF yn gweithio ar lefelau lluosog sy'n darparu cyngor strategol a darpariaeth 

gweithgaredd cymunedol ar gyfer cyflwyno prosiectau rhyngwladol. Mae'r gwaith yn 

eang gan gynnwys ymgysylltu â rhanddeiliaid, ymchwil marchnad, addysg morol 
sy'n gysylltiedig â chwricwlwm a datblygu prosiectau. 

 
Bydd y rôl gyffrous hon yn cynnwys gweithio gyda thîm PCF a phartneriaid 

presennol er mwyn sicrhau darparu'r prosiect, gan ganolbwyntio ar brosiectau a 
chyfleoedd newydd i gwmni sy'n tyfu. 

 
Byddwch yn gyfrifol am ddatblygu busnes a chyflawni swyddogaeth cyfarwyddwr 

gweithredol yn adrodd yn uniongyrchol ar gynnydd i'r bwrdd PCF.  
 

 

Prif Gyfrifoldebau  
 

Gweithio'n agos gyda'r Prif Swyddog Gweithredol a'r tîm PCF. Tasgau i gynnwys y 
canlynol: 

 
 Nodi, rheoli a thyfu portffolio amrywiol ffynonellau cyllid Ewropeaidd, 

Cenedlaethol, Rhanbarthol a Lleol newydd sy'n dod i'r amlwg 
 Asesu cyfleoedd busnes a marchnadoedd targed / prosiectau i gyflawni 

gweithgaredd cynhyrchu incwm 

 Datblygu a rheoli rhwydwaith o bartneriaethau, noddwyr a phrosiectau addas i 
gefnogi cynllun busnes PCF 

 Rheolaeth tîm i gyflawni canlyniadau busnes allweddol 
 Rheolaeth perthnasau rhanddeiliaid allweddol yn ogystal â datblygu perthnasau a 

phartneriaethau newydd yn unol ag amcanion busnes 
 Cyfrannu at ddatblygu cyfeiriad strategol ar gyfer PCF 

 Datblygu a chynnal perthynas waith dda gyda chwsmeriaid ac asiantaethau a 



sefydliadau allanol perthnasol 
 Monitro ac adrodd ar weithgareddau datblygu busnes a darparu gwybodaeth 

reolaeth berthnasol 
 Cysylltu'n rheolaidd â'r tîm PCF gan gynnwys cynorthwyo gyda chynllunio 

gweithredol sy'n nodi cyfleoedd ac anghenion hyfforddiant 
 Dyletswyddau eraill o lefel debyg yn ôl yr angen 

 

 

Manyleb Person 

 
Hanfodol: 

 Profiad profedig mewn rôl datblygu busnes 
 Wedi eich addysgu i safon gradd mewn rheolaeth busnes neu ddisgyblaeth 

gysylltiedig 
 Profiad helaeth o reolaeth prosiectau ac ariannol 

 Prosesau tendro 

 Sgiliau cyfathrebu 
 Sgiliau rhwydweithio, negodi, dylanwadu a pherswadio 

 Gallu gwneud penderfyniadau a datrys problemau 
 Y gallu i greu cydberthynas ag ystod eang o gysylltiadau 

 Rhagweithiol a hunan-gymhellol a gallu i weithio gyda goruchwyliaeth fach iawn 
ac o dan bwysau 

 Sgiliau trefnu datblygedig uchel, ynghyd â graddfa uchel o gywirdeb 
 Sgiliau TG da (gan gynnwys pecynnau rhyngrwyd, prosesu geiriau, taenlen a 

chronfa ddata megis Excel ac Access) 
 Lefel uchel o ddisgresiwn / cyfrinachedd 

 Trwydded yrru gyfredol / cerbyd eich hun 
 

 
Dymunol: 

 Diddordeb mewn cynaliadwyedd 

 Profiad marchnata 
 Y gallu i siarad Cymraeg 

 

 

 
Mae'r gallu i deithio i gyfarfodydd / digwyddiadau / ymweliadau safle ac ati yn nodwedd 

angenrheidiol a rheolaidd o'r swydd hon. Mae angen cludiant eich hun. 

 

Bydd y swydd yn cynnwys gweithio gyda'r nos a'r penwythnos yn achlysurol. 

 

Mae disgrifiadau swydd a manylebau person yn agored i newid o bryd i'w gilydd i aros yn unol ag 

anghenion busnes. 

 

Mae PCF yn defnyddio polisi gwaith amser hyblyg / toil. 

 

 
 

18fed Rhagfyr 2017 

 


