
 
 

Fforwm Arfordir Sir Benfro (PCF) 
 

Swydd Ddisgrifiad a Manyleb y Person 
 

Teitl y Swydd: Rheolwr Prosiect (Prosiectau Ynni Morol) 

Cyflog: £28,000 y flwyddyn  

Yn Atebol i: Arweinydd/Prif Swyddog Gweithredol Ynni Morol Cymru 
 

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

Yn Gweithio 

Gyda: 

PCF ac Ynni Morol Cymru 

Hyd y Contract: 12 mis i ddechrau gydag estyniad posib yn seiliedig ar gyllid. 

 

 

Diben y Swydd 

 
Wedi'i sefydlu yn 2000, mae Fforwm Arfordir Sir Benfro (PCF) yn Gwmni Buddiant 
Cymunedol sydd wedi ennill sawl gwobr ac sy'n gweithio i wella'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 ystyrir yn aml fel 

arfer gorau cynaliadwy, gan gynnwys Cod Morol Sir Benfro a Siarter Awyr Agored, Mapio 
Gweithgareddau Cymru ac Ynni Morol Cymru. 
 

Mae Ynni Morol Cymru (MEW), yn dwyn ynghyd ddatblygwyr technoleg, y gadwyn 
gyflenwi, y byd academaidd a'r sector cyhoeddus gyda'r nod o greu sector ynni morol 

ffyniannus ac amrywiol yng Nghymru. 
 
Rydym yn chwilio am Reolwr Prosiect i hwyluso wrth gyflawni'r rhaglen MEW, ar y cyd â'r 

ffrydiau cysylltiedig gan gynnwys y technolegau sy'n dod i'r amlwg ar gyfer gwynt, llanw 
a gwynt alltraeth symudol. 

 
Prif ymrwymiadau MEW trwy gydweithredu, rhwydweithio a chynrychiolaeth sector yw: 
 

• Cefnogi datblygiad ac arweinyddiaeth polisi ynni morol. 

• Hyrwyddo gallu Cymru a denu buddsoddiad mewnol. 
• Datblygu cadwyn gyflenwi Cymru, hyrwyddo swyddi a thwf. 
• Gwaith addysg gyda datblygwyr, athrawon ac ysgolion i ysbrydoli cenedlaethau'r 

dyfodol. 
• Hwyluso symleiddio'r prosesau cydsynio. 

• Cefnogi aliniad strategol ac integreiddio safleoedd a phrosiectau profi. 
• Gweithredu Ardal Profi Ynni Morol yn Nyfrffordd Aberdaugleddau. 
• Hwyluso cydlynu ymchwil yng Nghymru. 

• Darparu cefnogaeth, arweiniad a chyngor pwrpasol i ddatblygwyr a'r gadwyn 
gyflenwi. 

• Hwyluso trosglwyddo gwybodaeth a chydweithio. 

• Datblygu perthnasoedd rhyngwladol strategol. 
 

Bydd y rôl hon, i raddau helaeth, yn rôl sy'n wynebu’n allanol, gan weithio gyda 
rhanddeiliaid y diwydiant i hwyluso datblygiad y cyfle Ynni Adnewyddadwy Morol (MRE) 
ledled Cymru. 

 



 

 

Prif Gyfrifoldebau  
 
Gan weithio gyda'r tîm a phartneriaid prosiect allweddol, bydd y Rheolwr Prosiect 

yn: 

− Rheoli cyflawniadau rhaglenni MEW, yn gyson â strategaeth rhaglen MEW ac wedi'u 

cyflwyno yn unol â pholisïau a gweithdrefnau PCF. 

− Cydlynu gweithgareddau rhaglen gan gynnwys y rhai sy'n canolbwyntio ar 

gydsyniadau a thrwyddedau, lobïo gwleidyddol, ymgysylltu â'r gadwyn gyflenwi. 

− Cyfathrebu'n effeithiol, gan ddarparu adroddiadau rheolaidd ac ad-hoc a 

diweddariadau cynnydd ar draws y timau ac i'n partneriaid cyllido a'n haelodau. 

− Sicrhau cydymffurfiad â gofynion cyllido a monitro gwariant cyllidebol. 

− Darparu gwybodaeth allweddol i gefnogi hawliadau grant i Reolwr Cyllid PCF. 

− Gweithio gyda thîm MEW gan hwyluso ymgysylltiad rhanddeiliaid, dal yr ystod o 

safbwyntiau a meithrin perthnasoedd adeiladol. 

− Trefnu digwyddiadau prosiect gan gynnwys cynadleddau, fforymau a gweithdai gan 

gysylltu â phartneriaid perthnasol gan gynnwys Llywodraeth Cymru a Cyfoeth 

Naturiol Cymru i hyrwyddo rhannu gwybodaeth, cydweithredu a rhwydweithio. 

− Cynnal a chyd-gynnal digwyddiadau rhaglen MEW. 

− Cynrychioli MEW mewn cynadleddau i godi ymwybyddiaeth o'r sector MRE ledled 

Cymru, y cyfleoedd yng Nghymru a lledaenu gwybodaeth am brosiectau MEW. 

− Ymgysylltu â busnesau i ddarparu gwybodaeth am y rhaglen MEW, gan nodi a 

chyfeirio cefnogaeth briodol. 

− Dyletswyddau eraill ar lefel debyg fel sy'n ofynnol gan PCF. 

 

Manyleb y Person   
 
Hanfodol: 

• Yn gymwys i lefel gradd mewn pwnc perthnasol. 
• Dealltwriaeth o'r sector ynni alltraeth, ei rôl, y rhwystrau a'r heriau sy'n wynebu 

datblygwyr technoleg a phrosiectau. 
• Profiad profedig, perthnasol o reoli prosiect mewn sector cysylltiedig. 
• Sgiliau cyfathrebu rhagorol (ar lafar ac yn ysgrifenedig) a lledaenwr gwybodaeth 

profiadol gan gynnwys paratoi a darparu adroddiadau a chyflwyniadau. 
• Sgiliau trefnu datblygedig iawn gyda phrofiad o drefnu a chynnal cyfarfodydd a 

digwyddiadau. 

• Profiad o ymgysylltu ac adeiladu perthynas ag ystod eang o randdeiliaid a'u rheoli, 
gan gynnwys y sectorau cyhoeddus a phreifat a'r gymuned academaidd. 

• Person rhagweithiol, hunan-ysgogol gyda'r gallu i weithio heb lawer o oruchwyliaeth 
a than bwysau. 

• Sgiliau TG rhagorol. 

 
Dymunol: 

• Profiad o gydsynio prosiectau ynni alltraeth[GA1]. 

• Diddordeb cryf mewn cynaliadwyedd ac ynni adnewyddadwy. 
• Cymhwyster mewn Rheoli Prosiectau. 

• Profiad o weithio gyda phrosiectau Ewropeaidd neu wedi’u hariannu gan grant. 
• Profiad o weithio yng nghyd-destun polisi Cymru. 
• Y gallu i siarad Cymraeg. 

 

 

Mae'r gallu i deithio i gyfarfodydd/digwyddiadau/ymweliadau safle yng Nghymru, y DU ac 
Ewrop gan gynnwys aros dros nos yn nodwedd angenrheidiol a rheolaidd o'r swydd hon, 

mae angen pasbort a cherbyd addas. 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. 


