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Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person  
 

Teitl y Swydd: Prif Swyddog Gweithredol 

Cyflog: £45k – 50k (yn dibynnu ar brofiad) 

Yn atebol i: Bwrdd Cyfarwyddwyr PCF  

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

 

Diben y Swydd 
 

Wedi'i sefydlu yn 2000, mae Fforwm Arfordir Sir Benfro (PCF) yn gwmni buddiannau 
cymunedol sydd wedi ennill sawl gwobr ac sy'n gweithio i wella amgylchedd yr arfordir 
a'r môr ar gyfer y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau'r dyfodol. Fel partneriaeth 

arfordirol, mae PCF wedi datblygu amrywiaeth o brosiectau lleol a chenedlaethol ar y 
cyd, a ystyrir yn aml yn fyd-eang fel arfer gorau. Mewn gweithgareddau hamdden 
cynaliadwy rydym yn rheoli'r Siarter Awyr Agored a’r Cod Morol ar gyfer nifer o 

bartneriaid, gan ganolbwyntio ar ddull cydweithredol o gadw anturiaethau awyr agored 
yn gynaliadwy. Rydym hefyd yn defnyddio dull sy'n seiliedig ar dystiolaeth wrth wneud 

penderfyniadau drwy brosiect Mapio Gweithgareddau Cymru. Mae ein rhaglen addysg 
yn cyflwyno'r agenda cynaliadwyedd a newid yn yr hinsawdd i ysgolion lleol, gan 
gysylltu sgiliau â chyfleoedd morol yn y dyfodol. Mae Ynni Morol yn faes gwaith pwysig 

arall sy'n cynnig gweithredu ymarferol ledled Cymru a'r DU. Mae ein gwaith o 
ddatblygu canolfan profi ynni morol yn torri tir newydd ar gyfer partneriaeth arfordirol.     

Yn PCF rydym yn ysbrydoli, yn cydweithredu ac yn darparu atebion ar gyfer 

cymunedau arfordirol cynaliadwy. Gan adrodd i'r Bwrdd Cyfarwyddwyr, bydd gennych 
gyfrifoldeb strategol a gweithredol cyffredinol am ein tîm presennol o 12 aelod o staff, 
ein rhaglenni a chyflawni ein cenhadaeth. 

Mae ein gwerthoedd yn bwysig i ni ac rydym yn disgwyl iddynt fod yn bwysig i chi. 

Cynaliadwyedd - dim ond ar brosiectau sy'n cyfrannu at ein gweledigaeth y byddwn 

yn gweithio. I ni, mae hyn yn golygu cymuned iach a gwydn gydag economi arfordirol 

ffyniannus, sy'n byw mewn cytgord ag adnoddau naturiol. 

http://www.pembrokeshirecoastalforum.org.uk/
http://www.pembrokeshirecoastalforum.org.uk/pcf-wins-top-sustainable-social-enterprise-award/
http://www.pembrokeshirecoastalforum.org.uk/pembrokeshire-coastal-forum-nominated-for-top-eu-award/
http://www.marineenergywales.co.uk/marine-energy-wales-win-at-green-energy-awards/
https://www.pembrokeshireoutdoors.org.uk/
https://www.pembrokeshiremarinecode.org.uk/
https://www.walesactivitymapping.org.uk/
https://www.marineenergywales.co.uk/
https://www.meta.wales/
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Cydweithio - rydym yn cydnabod bod ymgysylltu â rhanddeiliaid a gweithio mewn 

partneriaeth yn hanfodol i lwyddiant. Mae popeth a wnawn yn cael ei gyflawni gydag 

eraill. 

Angerdd - rydym yn angerddol am wneud gwahaniaeth; i gynaliadwyedd arfordiroedd, 

cefnforoedd a chymunedau.   

Hyblygrwydd - rydym yn darparu hyblygrwydd i'n cwsmeriaid a'n tîm ac i addasu i'r 

heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu ein harfordiroedd.    

Dibynadwyedd - rydym wedi bod yn cyflawni canlyniadau gyda'n partneriaid ers 

2000, gan sicrhau effaith gadarnhaol yn gyson a rhannu arfer gorau, yn aml o 

brosiectau a ddeilliodd o Sir Benfro. 

 

 
 

Prif Gyfrifoldebau  
  

Arweinyddiaeth a Rheolaeth 

 
• Ymgysylltu’n weithredol a symbylu’r Tîm PCF, sefydliadau partner a chyllidwyr 

yng ngwaith PCF. 

• Adeiladu ymglymiad y Bwrdd gyda chyfeiriad strategol gweithgareddau PCF. 
• Arwain, datblygu a chefnogi'r tîm PCF a sicrhau systemau effeithiol i fonitro 

cynnydd, gwerthuso perfformiad a mesur canlyniadau y gellir eu cyfleu i'r Bwrdd, 
cyllidwyr a phartneriaid allweddol. 

• Cynrychioli PCF a'n prosiectau gan gynnwys Ynni Morol Cymru.   

• Creu, datblygu a gweithredu strategaeth. 
• Cynnal, gwella ac ehangu systemau gweithredol. 

• Goruchwylio adroddiadau ariannol.  
 

Busnes Newydd a Chreu Incwm 

 
• Cynyddu cynhyrchu refeniw a gweithgareddau codi arian i gefnogi 

gweithgareddau a phrosiectau PCF presennol a newydd. 

http://www.pembrokeshirecoastalforum.org.uk/
http://www.pembrokeshirecoastalforum.org.uk/pcf-wins-top-sustainable-social-enterprise-award/
http://www.pembrokeshirecoastalforum.org.uk/pembrokeshire-coastal-forum-nominated-for-top-eu-award/
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• Yn atebol am gyllidebau PCF.  

• Defnyddio rhwydweithiau i greu cyfleoedd newydd ar gyfer PCF. 
 
Cyfathrebu 

 
• Goruchwylio agweddau ar gyfathrebu a chysylltiadau allanol gyda'r bwriad o 

greu hunaniaeth a brand cryf ar gyfer PCF. 
 
Cynllunio a Busnes Newydd 

 
• Arwain y broses o gwblhau a gweithredu cynllunio busnes strategol ar gyfer PCF 

a phrosiectau. 
• Goruchwylio a sicrhau y cyflawnir Cynllun Busnes PCF. 

 
 

 

 

Manyleb y Person   
 

Bydd y Prif Swyddog Gweithredol yn gwbl ymrwymedig i genhadaeth PCF.  Dylai fod 
gan bob ymgeisydd brofiad profedig o arweinyddiaeth a rheolaeth perthynas. 

 
 
Hanfodol: 

 
• Cymhwyster hyd at lefel gradd. 

 
• O leiaf 5 mlynedd o brofiad o fod yn uwch reolwyr mewn rôl arweinyddiaeth. 

 

• Y ddealltwriaeth ddiweddaraf o faterion, cyfleoedd a datblygiad cynaliadwy yn 
ymwneud â'r arfordir a'r môr. 

 
• Hanes cryf o arwain yn effeithiol sefydliad a staff sy'n seiliedig ar ganlyniadau. 

 

• Profiad profedig o ddatblygu a gweithredu strategaethau sydd wedi mynd â 
sefydliad i'r cam nesaf o dwf. 
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• Sgiliau trefnu rhagorol a'r gallu i fentora, rheoli a datblygu timau perfformiad 
uchel, pennu amcanion strategol a goruchwylio cyllidebau. 

 

• Profiad cryf o gysylltiadau cyhoeddus gan gynnwys gweithio gyda'r Llywodraeth, 
cyrff cyhoeddus ac ystod eang o randdeiliaid. 

 

• Y gallu i weithio'n effeithiol mewn cydweithrediad ag amrywiaeth eang o 

sefydliadau a grwpiau rhanddeiliaid. 

 

• Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar da; yn gyfathrebwr darbwyllol ac 

angerddol gyda sgiliau rhyngbersonol rhagorol ar gyfer prosiect. 

 

• Dull o gynllunio busnes sy'n canolbwyntio ar weithredu, yn entrepreneuraidd, yn 

addasadwy ac yn arloesol. 

 

• Diddordeb cryf mewn cynaliadwyedd.  

 

• Yn gallu gweithio o dan bwysau. 

 

• Trwydded yrru gyfredol/cerbyd eich hun. 

 

Dymunol: 
 

• Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg. 

• Profiad o hwyluso ac ymgysylltu â rhanddeiliaid.  

• Ynni adnewyddadwy morol.  

• Profiad mewn cyllid grant a sefydliadau trydydd sector. 
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Mae'r gallu i deithio a mynychu cyfarfodydd/digwyddiadau/ymweliadau safle dros nos ac ati yn 

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

 

Bydd y swydd yn golygu gweithio'n achlysurol gyda'r nos ac ar benwythnosau. 

 

Mae disgrifiadau swydd a manylebau person yn ddarostyngedig i’w newid o bryd i'w gilydd er 

mwyn parhau i fod yn unol ag anghenion busnes. 

 

Ionawr 2020 
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