
 
 

Dirprwy Reolwr Cynllunio Corfforaethol 

Contract Tymor Sefydlog am 6 mis gyda’r posibilrwydd o estyniad pellach 

Yr Adran Cynllunio Corfforaethol a Pherfformiad 

Y Ganolfan Gyfathrebiadau ar y Cyd, Llanelwy  

Gradd 08 GTAGC £31,371 – £33,799 y flwyddyn 

37 awr yr wythnos 
   

Cynorthwyo’r Rheolwr Cynllunio Corfforaethol gyda gweithredu a datblygu fframwaith cynllunio 

corfforaethol y Gwasanaeth, a sicrhau bod systemau effeithiol yn bodoli i fesur a gwella perfformiad er mwyn 

cyflawni amcanion gwasanaeth a chefnogi cyflenwad gweithredol. 
 

CYMWYSTERAU I’W HARDDANGOS  

Mae’r rôl yn gofyn am ymgeiswyr sy’n gallu arddangos (gyda thystiolaeth) sgiliau yn yr meysydd canlynol. 

Cyfeiriwch at y fanyleb person i weld y gofynion hanfodol a dymunol llawn sydd yn rhaid eu harddangos:  
 

Crynodeb o’r Gofynion Hanfodol  

 Gwybodaeth am ddeddfwriaeth a chyfarwyddyd statudol mewn perthynas â chynllunio gwella a lleihau 

risgiau ar gyfer Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru. 

 Cymhwyster perthnasol mewn rheolaeth broffesiynol, gradd, HND, NVQ 4 neu brofiad cyfatebol.   

 Gwybodaeth eang ynglŷn â technegau rheoli gwybodaeth ystadegol/perfformiad a’r modd y gellir eu 

defnyddio i wella perfformiad y sefydliad a’r gwasanaethau a ddarperir. 

 Gwybodaeth ynglŷn â fframweithiau perfformiad ac egwyddorion rheoli perfformiad.  

 Gwybodaeth a phrofiad o ddefnyddio technegau rheoli gwybodaeth ystadegol/perfformiad gan 

ddefnyddio systemau rheoli perfformiad electronig a phapur 

 Profiad o gefnogi a datblygu arolygon ansawdd a gwasanaeth a’r gallu i arddangos gwelliannau 

sylweddol o ganlyniad. 

 Gwybodaeth ynglŷn â chysyniadau cronfeydd data cymhleth a gweithredu systemau rheoli cronfeydd 

data perthynol  

 Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar ac yn ysgrifenedig, sgiliau negodi a dylanwadu rhagorol a gallu rheoli 

amser  

 Y gallu i gwblhau ymchwil, arolygon, dadansoddiadau cywir a dehongliadau cytbwys o ffynonellau 

amrywiol 

 Y gallu i gynhyrchu adroddiadau clir a chryno a dogfennau addas i gynulleidfaoedd sydd yn 

cydymffurfio gyda’r rheoliadau  a’r confensiynau perthnasol. 

 Y gallu i arwain, ysgogi a datblygu staff a chynnal perthnasau gwaith effeithiol  

 Trwydded yrru lawn a chyfredol y DU a’r gallu a’r parodrwydd i deithio pan fydd angen 

 Cliriad NPPV Lefel 3  o’r broses ddilysu a datgeliad cofnodion troseddol sylfaenol.  

 Cymraeg Lefel 2 -Siarad a Gwrando –(i’w gyflawni yn ystod y cyfnod prawf oni bai eich bod chi’n gallu 

ei arddangos yn ystod y broses ymgeisio – bydd cefnogaeth a hyfforddiant ar gael fel y bo’n addas) 

 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw hanner dydd, 6 Ebrill 2020. 
 

Glynir at y dyddiad cau ac ni fydd eithriadau.   

Mae rhagor o fanylion a ffurflenni cais ar gael ar wefan Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, neu o’r Adran 

Adnoddau Dynol ar 01745 535280 neu drwy anfon e-bost i Hrdesk@gwastan-gogcymru.org.uk  
 

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal a chroesawn geisiadau gan bob rhan o’r gymuned.  

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau yn y Gymraeg a’r Saesneg a byddwn yn  

ymateb yn gydradd i’r ddwy ac  yn ymateb yn eich dewis iaith heb oedi.                   
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