
 
 

Fforwm Arfordir Sir Benfro (PCF) 

 
Swydd Ddisgrifiad a Manyleb y Person 

 

Teitl y Swydd: Cydlynydd Ymgysylltu Cymunedol a Newid Hinsawdd 

Cyflog: £26,000 y flwyddyn  

Yn Atebol i: Rheolwr Addysg PCF  

Lleoliad: 2il Lawr, Pier House, Pier Road, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 6TR 

Gweithio gyda: PCF a thîm prosiect ehangach 

Hyd y Contract: 2 flynedd 

 
 

 

Cefndir a Diben y Swydd 
 
Mae Fforwm Arfordir Sir Benfro (PCF), a sefydlwyd yn 2000, yn Gwmni Buddiannau 

Cymunedol sydd wedi ennill sawl gwobr ac mae'n gweithio i wella amgylcheddau'r 
arfordir a'r môr ar gyfer cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol. Fel partneriaeth arfordirol, 
mae PCF wedi datblygu amrywiaeth o brosiectau cydweithredol, a ystyrir yn aml fel arfer 

gorau cynaliadwy, gan gynnwys Cod Morol Sir Benfro a Siarter Awyr Agored, Mapio 
Gweithgaredd Cymru, Rhaglen Addysg ac Ynni Morol Cymru. 

 
Bydd y Cydlynydd Ymgysylltu Cymunedol a Newid Hinsawdd yn gweithio ar brosiect 
INTERREG Cymru-Iwerddon.  Mae'r prosiect hwn yn dod â busnesau, cyrff 

anllywodraethol, awdurdodau lleol a sefydliadau addysg uwch o ddwy ochr Môr Iwerddon 
ynghyd i helpu i feithrin gwytnwch a datblygu dinasyddiaeth forol a hinsawdd. Bydd y 
prosiect yn ceisio defnyddio mapio fel ffordd effeithiol o ymgysylltu â chroestoriad eang o 

gymuned wrth arsylwi, dehongli a chyd-greu eu lle a materion lleol ar lwyfan hygyrch a 
hawdd ei ddefnyddio. 

 
Bydd sefydliadau ymchwil partner yn dadansoddi gwybodaeth a gesglir gan y prosiect ar 
gyfer patrymau a thueddiadau. Bydd gosodiadau Realiti estynedig yn galluogi 

defnyddwyr i weld cyfuniad o realiti real a rhithwir i ymgysylltu â chymunedau â senarios 
posibl yn y dyfodol o amgylch yr arfordir. Bydd PCF yn ymwneud â chreu adnodd ar-lein 
cyflenwol ar gyfer ysgolion a'r gymuned ehangach fel ei gilydd. Cefnogir y rhain gan 

weithdai a digwyddiadau ymgysylltu. Bydd y rôl yn gofyn am deithio i fynychu 
ymweliadau cyfnewid rhwng Cymru ac Iwerddon i rannu arfer da. 

 
Bydd y rôl gyffrous hon yn cynnwys gweithio gyda thîm PCF a'r partneriaid prosiect 
ehangach, yn arbennig i gydlynu a chefnogi'r Rheolwr Addysg PCF i ddatblygu a 

chyflwyno rhaglen addysg. 
 

Cyflwynir prosiect INTERREG Cymru Iwerddon gan gonsortiwm o 3 sefydliad addysg 
uwch Coleg y Brifysgol Cork, Coleg y Brifysgol Dulyn, Prifysgol Caerdydd yn ogystal â 
Chyngor Sir Fingal, Porthladd Aberdaugleddau a PCF. 

 
 
 

Prif Gyfrifoldebau 
 

Gan weithio gyda phartneriaid prosiect allweddol, bydd y Cydlynydd Ymgysylltu 

Cymunedol a Newid Hinsawdd yn: 

 

 



 

• Cysylltu â rheolwyr prosiect PCF perthnasol i sicrhau bod prosiectau'n cael eu 

cyflawni. 

 

• Datblygu adnoddau newid yn yr hinsawdd ar-lein mewn amrywiaeth o gyfryngau 

gyda staff mewnol PCF a phartneriaid allanol. 

 

• Sefydlu perthynas effeithiol gyda sefydliadau partner, darparwyr addysg a grwpiau 

cymunedol. 

 
• Hyrwyddo Rhaglen Addysg PCF i ysgolion, colegau a grwpiau cymunedol. 

 

• Paratoi cynnwys, a hwyluso, cyfarfodydd cymunedol a gweithdai yn yr ardaloedd 

prosiect - naill ai'n unigol, gyda thîm y prosiect neu sefydliadau partner. 

 

• Cadw golwg ar, a sicrhau cydlyniad, yr holl weithgareddau ymgysylltu â'r gymuned 

sy'n cael eu cynnal ar draws y bartneriaeth prosiect. 

 

• Cefnogi casglu a chynhyrchu deunyddiau cyfathrebu (fideos, straeon diddordeb 

dynol ac yn y blaen) a chyfrannu at adrodd ar brosiectau. 

 
• Dyletswyddau eraill ar lefel debyg yn ôl yr angen. 

 

 

 



Manyleb y Person 
 
Hanfodol: 

 

• Yn gymwys i lefel gradd neu gyfwerth. 

• Sgiliau cydlynu, cyfathrebu a rheoli prosiect rhagorol. 

• Profiad o gyflwyno mewn lleoliad addysgol (ysgol, coleg, canolfan weithgareddau, 

addysg oedolion). 

• Dealltwriaeth dda o faterion amgylcheddol, economaidd, diwylliannol a defnydd tir 

sy'n wynebu cymunedau yng Nghymru a'u perthynas â newid yn yr hinsawdd. 

• Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu cryf, gan gynnwys paratoi a chyflwyno 

cyflwyniadau mewn modd clir a chryno i wahanol gynulleidfaoedd. 

• Y gallu i ddangos empathi â rhanddeiliaid sydd â gwerthoedd a disgwyliadau 

amrywiol. 

• Sgiliau TG effeithiol, defnydd cymwys o gymwysiadau swyddfa a'r gallu i gaffael 

sgiliau newydd yn ôl yr angen. 

• Yn hunan-gymhellol, gyda'r gallu i weithio gydag isafswm o oruchwyliaeth. 

• Pasbort dilys, trwydded yrru gyfredol / cerbyd eich hun. 

Dymunol  

• Profiad o gydlynu rhaglenni a ariennir gan grantiau. 

• Profiad o greu a rheoli cynnwys ar-lein. 

• Profiad o ymgysylltu â'r gymuned. 

• Y gallu i siarad Cymraeg. 

 

 

Mae'r gallu i deithio i gyfarfodydd / digwyddiadau / ymweliadau safle ac ati gan 
gynnwys arosiadau dros nos yn nodwedd angenrheidiol a rheolaidd o'r swydd hon. 

Bydd y swydd yn cynnwys gweithio gyda'r nos ac ar benwythnosau yn achlysurol. 
 
Gall disgrifiadau swydd a Manylebau Person newid o bryd i'w gilydd i aros yn unol ag 

anghenion busnes. 30/05/19. 
 
 
 
 
 
 
 


