
 
 
 

PECYN RECRIWTIO  
 
RHEOLWR CYMORTH BUSNES  
 
 
Diolch am ddangos diddordeb yn y swydd Rheolwr Cymorth Busnes yn Impelo. 
Yn y pecyn isod fe welwch chi: 

- wybodaeth am y sefydliad  
- disgrifiad swydd  
- manyleb person  
- amodau a thelerau  
- manylion llawn ynghylch sut mae ymgeisio  

 
Ar wahân i'r pecyn hwn fe welwch chi'r ffurflen gais a'r ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal sydd i'w 
cwblhau. 
 
Os hoffech drafod y swydd ymhellach, mae croeso i chi ebostio ein Cyfarwyddwr, Amanda 
Griffkin, a fydd yn trafod amser cyfleus â chi i gael sgwrs neu gyfnewid negeseuon ebost.   
Y terfyn amser ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 23 Mai 5pm  
 
Dylech ebostio ffurflenni cais sydd wedi'u llenwi at Amanda Griffkin, Cyfarwyddwr 
amanda@impelo.org.uk nodi ‘Cais am y swydd Rheolwr Cymorth Busnes’ fel pwnc yr ebost.  
Bydd y cyfweliadau'n cael eu cynnal yn y Ganolfan Ddawns yn Llandrindod ar Dydd Gwener 
31 Mai 
 
Diolch eto am eich diddordeb yn Impelo. Edrychwn ymlaen at glywed gennych. 
 

      
 



TROSOLWG 
 
Sefydliad elusennol yw Impelo sy'n ceisio mynd â grym trawsnewidiol dawns i bob man posibl, 
gan ddod â phobl o bob oed a chefndir ynghyd i'w mynegi eu hunain yn llawen. Ein cenhadaeth 
yw dod â phobl, cymunedau, sefydliadau a mudiadau ynghyd a'u hysbrydoli drwy'r llawenydd 
sy'n gysylltiedig â dawns – drwy hybu chwilfrydedd, uchelgais a dysgu gydol oes.  
 
Rydym yn gwneud hynny drwy raglen amrywiol – drwy gynnal dosbarthiadau dawns rheolaidd 
mewn ysgolion a chymunedau, cynnal prosiectau a arweinir gan gyfranogwyr a chreu sioeau sy'n 
defnyddio dawns fel ffordd o ennyn chwilfrydedd ynghylch y byd, gan ganolbwyntio ar ddysgu 
am wyddoniaeth ac ysbrydoli pobl i ymwneud â gwyddoniaeth a dawns.  
 
 
 
 
 
Manylion y swydd: 
Teitl y swydd:           Rheolwr Cymorth Busnes  
Oriau:                       30 awr yr wythnos (bydd angen gweithio gyda'r nos ac ar  

Benwythnosau weithiau) 
Cyflog:                      £28,000 pro rata (sef £1,866 y mis o gyflog gros) 
Pensiwn:  NEST (Yr Ymddiriedolaeth Cynilion Cyflogaeth Genedlaethol) 
Gwyliau blynyddol:  28 diwrnod, a 5 diwrnod arall ar ôl pum mlynedd neu fwy o wasanaeth  
Lleoliad:                  Y Ganolfan Ddawns, Ffordd Arlais, Llandrindod LD1 5HE (trefniadau  

gweithio hygyrch) 
Cyfnod:               Contract am gyfnod penodol o ddwy flynedd  
Dyddiad dechrau:     Cyn gynted ag sy'n bosibl 
Cyfnod prawf:  Chwe mis 
Yn atebol i:           Y Cyfarwyddwr  
Yn rheolwr llinell i:  Cydlynydd Marchnata, Gweinyddwr, contractwyr gweinyddol a  

thechnegol llawrydd, contractwyr codi arian.  
 
Crynodeb o'r swydd  
Mae Impelo yn chwilio am Reolwr Cymorth Busnes rhagweithiol a deinamig i arwain 
gweithrediadau'r elusen a rheoli ei chyfleusterau.   
 
Byddwch yn arwain swyddogaethau gweithredol, gweinyddol ac ariannol y sefydliad. Byddwch 
yn cydweithio'n agos â'r Cyfarwyddwr, y Bwrdd Ymddiriedolwyr, cefnogwyr ariannol Impelo yn y 
sector cyhoeddus a'r sector preifat a'n hystod amrywiol o bartneriaid. 
 
Bydd eich gwaith strategol a deinamig yn allweddol o safbwynt cyflawni nodau uchelgeisiol 
Impelo. Byddwch yn cael eich cymell gan syniadau mentrus a bydd gennych brofiad o greu'r 
modd ariannol a gweithredol i sicrhau llwyddiant a chynaliadwyedd prosiectau artistig sy'n 
fentrus ac yn gynhwysol. 

 
 



PWY YDYM NI 
 
Mae Impelo wedi bod yn rhan o wead diwylliannol y celfyddydau ym Mhowys ers 40 mlynedd. 
Gan weithio gyda phobl o bob grŵp oedran, cefndir cymdeithasol a gallu, ein gobaith yw 
ysbrydoli mwy o bobl i fwynhau cymryd rhan mewn gweithgareddau dawns. Mae dull 
gweithredu'r elusen yn hyblyg, yn rhagweithiol ac yn ymatebol i ystod eang o anghenion yr 
ymchwiliwyd iddynt ac y gofynnwyd amdanynt. Mae portffolio'r cwmni wedi datblygu i gynnwys: 
• Prosiectau cyfranogol a ddyluniwyd ar y cyd â'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu; 
• Rhaglen reolaidd o weithgareddau dawns, sy'n cynnwys dosbarthiadau i blant a phobl ifanc, 
oedolion hŷn ac oedolion ag anableddau; 
• Sioeau teithiol proffesiynol i blant a phobl ifanc; 
• Datblygiad proffesiynol parhaus i athrawon ac ymarferwyr dawns. 
 
Ar ôl dros 35 mlynedd fel un o adrannau'r awdurdod lleol, aethom drwy broses drawsnewid yn 
2015 er mwyn troi'n elusen annibynnol. Erbyn hyn, rydym yn cael ein llywodraethu gan dîm o 
ddeg o ymddiriedolwyr medrus, ac mae gan y sefydliad weledigaeth ac uchelgais newydd ar 
gyfer dawns ym Mhowys. Mae'r broses drawsnewid wedi ein galluogi i ystyried yn fanwl pwy 
ydym ni a beth yr ydym yn ei wneud. Rydym wedi dechrau'r broses o ddatblygu ein hunaniaeth 
newydd drwy ein gwaith, a byddwn yn ein gwthio ein hunain i gynnig y ddarpariaeth orau posibl 
i'n cyfranogwyr a'n partneriaid. 
 
Diwylliant gweithio Impelo:  
 
Rydym yn sefydliad llawen, chwilfrydig, prysur a llwyddiannus. Mae cydweithredu'n fewnol ac yn 
allanol yn elfen greiddiol o'n gwaith, ac mae aelodau ein tîm bach a'n rhwydwaith allanol 
ehangach yn ein herio ac yn dylanwadu arnom i gyflawni canlyniadau o'r radd flaenaf. Fel tîm, 
rydym yn croesawu datblygiadau technolegol i'n helpu i rannu gwybodaeth am brosiectau a'u 
rheoli.  
 
 

 
DISGRIFIAD SWYDD 
 
Byddwch yn uwch-reolwr sydd â phrofiad o gynllunio'n strategol, cynhyrchu incwm a rheoli 
gweithrediadau, a bydd gennych hanes llwyddiannus o weithio mewn swydd debyg, yn y sector 
diwylliannol yn ddelfrydol. 
 
Rôl a chyfrifoldebau: 
 
Rheoli materion gweithredol a gweinyddol 
 
Rheoli gwasanaethau caffael, cynhyrchu a marchnata a gwasanaethau technegol; partneriaid a 
gweithwyr llawrydd sy'n ymwneud â chyflwyno'r rhaglen; polisïau ac arferion er mwyn cynnal 
llwyddiant Impelo 
Sicrhau bod polisïau a phrosesau'r cwmni yn cael eu gweithredu'n effeithiol yn unol â gofynion 
cyfreithiol a statudol  



Monitro newidiadau mewn deddfwriaeth berthnasol ac yn yr amgylchedd rheoleiddiol a 
chyflwyno prosesau i sicrhau bod Impelo yn cydymffurfio â nhw  
Datblygu brand gyda'r Cydlynydd Marchnata a gwireddu ein gwerthoedd sefydliadol drwy 
gydweithredu â chwsmeriaid, partneriaid lleol, mudiadau cymunedol a gweithwyr  
Creu, rheoli a chefnogi prosesau busnes  
Mynychu cyfarfodydd y Bwrdd, cyfrannu at adroddiadau i'r ymddiriedolwyr a chyllidwyr a 
chynorthwyo is-grwpiau'r Bwrdd  
Cyfrannu at lunio cynllun busnes, adroddiad blynyddol a cheisiadau am gyllid  
 
 
 
Rheoli cyfleusterau  
 
Rheoli cydberthnasau â phobl allanol sy'n hurio'r Ganolfan Ddawns a marchnata'r Ganolfan 
Ddawns i bobl newydd a allai ei hurio  
Bod yn ddarparwr cymorth cyntaf ac yn Swyddog Tân a bod yn unigolyn cyswllt y gellir galw 
amdano pan fo argyfwng (pe bai tân neu pe bai'r larwm diogelwch yn canu)  
Cyflawni dyletswyddau o ddydd i ddydd sy'n gysylltiedig â rhedeg ein Canolfan Ddawns brysur  
Sicrhau bod dogfennau'n ymwneud â chydymffurfio, polisïau ac asesiadau risg yn cael eu 
diweddaru'n gyson  
Goruchwylio'r gwaith o gynnal a chadw'r storfa wisgoedd a phropiau a rheoli'r rhestr eiddo ac 
achosion o hurio cyfarpar  
Rheoli'r swyddfa docynnau ar gyfer perfformiadau ‘Noson Allan’ 
Cynorthwyo cwmnïau perfformio sy'n ymweld â ni dan y cynllun ‘Noson Allan’  
 
Rheoli materion ariannol 
 
Goruchwylio cyllidebau a rhagolygon sefydliadol, a chynllunio senarios   
Goruchwylio'r holl brosesau ariannol gan gynnwys archwiliadau a'r gwaith o reoli cronfeydd wrth 
gefn, rheoli llif arian a dadansoddi risgiau ariannol  
Sicrhau bod y Cyfarwyddwr yn cael adroddiadau ariannol misol, rhagolygon llif arian a 
rhagolygon diwygiedig canol blwyddyn a diwedd blwyddyn, ac ati 
Sicrhau bod y Bwrdd a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cael cyfrifon rheoli bob chwarter 
Awdurdodi taliadau ar ein system bancio ar-lein  
Cyflawni pob agwedd ariannol ar reoli prosiect  
Sicrhau bod y sefydliad yn cael y gwerth gorau am arian gan ei gyflenwyr, gan gynnal 
gwasanaethau a'u gwella  
 
Gwaith strategol a chodi arian  
 
Cynorthwyo Cyfarwyddwr Impelo i greu a gweithredu cynllun busnes ymarferol gan sicrhau bod 
y sefydliad yn gweithredu fel busnes entrepreneuraidd a chynaliadwy; tracio perfformiad, 
allbynnau a chyfleoedd; a sicrhau bod gwerthuso'n digwydd yn barhaus ar draws y sefydliad  
Gyda'r Cyfarwyddwr, adnabod a datblygu cyfleoedd newydd i gynhyrchu incwm a fydd yn 
cefnogi uchelgeisiau'r presennol a'r dyfodol, gan gynnwys denu cyllid o ffynonellau cyhoeddus a 
phreifat yn ogystal â datblygu mentrau masnachol newydd  
Gweithredu strategaeth codi arian Impelo a rheoli contract llawrydd codi arian er mwyn 
cyrraedd targedau blynyddol 



Gweithio gyda'r Cyfarwyddwr i fwrw ymlaen â rhaglen bartneriaethau Impelo ar draws yr 
amrywiaeth o brosiectau sy'n bodoli eisoes  
Datblygu mesurau rheoli masnachol cadarn er mwyn lleihau risg, ac adnabod cyfleoedd 
masnachol ac artistig a chynghori yn eu cylch, gan adrodd ynghylch data allweddol a'i 
ddadansoddi  
Dylanwadu ar ddulliau o fonitro gwaith a chanlyniadau Dawns Powys ac adrodd yn eu cylch, a 
chyfrannu at y dulliau hynny, gan ddefnyddio methodolegau meintiol ac ansoddol, nodi cynnydd 
ar sail nodau, a chymryd camau i adnabod bylchau 
  
Adnoddau Dynol  
 
Gyda'r Cyfarwyddwr, creu ac arwain tîm medrus gan sicrhau bod gan bob un o aelodau tîm 
bach Impelo yr adnoddau a'r wybodaeth sy'n ofynnol i hybu a chyflawni eu briffiau unigol, a bod 
datblygiad proffesiynol a gweithdrefnau Adnoddau Dynol ar gael ac yn cael eu cyflawni  
Rheoli contractwyr llawrydd nad ydynt yn gontractwyr artistig  
Pennu a chynnal prosesau'r tîm ar gyfer rheoli prosiect a chyfathrebu'n fewnol er mwyn sicrhau 
bod y sefydliad yn effeithiol ac yn effeithlon  
Goruchwylio pob contract ar gyfer staff a chontractwyr llawrydd, gan ddiwygio telerau fel y bo 
angen er mwyn sicrhau y cydymffurfir â'r gyfraith 
 
Arall 
 
Cyfrannu at gynllunio a chyflawni'r datblygiad cyfalaf arfaethedig, gan gynnwys rheoli'r Rheolwr 
Prosiect Cyfalaf 
Dirprwyo dros y Cyfarwyddwr gan wneud penderfyniadau o ddydd i ddydd yn ei habsenoldeb 
 
 
 
 

MANYLEB PERSON  
 
Bydd ein proses recriwtio yn defnyddio eich cais, eich cyfweliad a phrawf seicometrig i asesu 
eich sgiliau a'ch rhinweddau personol.   
 
Ca - Cais, Cyf - Cyfweliad, Pr - Prawf 
 
SGILIAU, GWYBODAETH A PHROFIAD HANFODOL 
Arddull arwain sy'n cyfuno arloesedd â dull pragmatig a thrwyadl o reoli busnes (Cyf, Pr) 
Gallu amlwg i arwain ac ysbrydoli tîm, rheoli staff a chydweithio'n agos â thîm bach (Cyf, Pr, Ca) 
Profiad o gymryd cyfrifoldeb ariannol am sefydliadau a/neu brosiectau mawr, gan gynnwys 
pennu a rheoli cyllidebau (Ca, Cyf) 
Profiad o gynllunio senarios, dadansoddi cost:budd, datblygu cynlluniau busnes a phennu 
strategaeth hirdymor (Ca, Cyf) 
Sgiliau diplomataidd cadarn a sgiliau trafod craff, profiad sicr o ddefnyddio dull teg a chadarn o 
drafod telerau ag artistiaid, partneriaid a rhanddeiliaid eraill (Cyf, Pr) 
Gallu amlwg i godi arian drwy geisiadau am grantiau o ffynonellau cyhoeddus a phreifat (Ca, 
Cyf) 
Ymrwymiad i fynediad a chyfle cyfartal, gan ddatblygu sefydliad cynhwysol a chynrychiadol (Cyf) 



Yn gyfforddus gyda thechnoleg (Ca) 
Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar ardderchog (Cyf) 
 
 

DYMUNOL 
 
Profiad o weithio mewn tîm bach (Cyf) 
Gwybodaeth am dueddiadau yn y sector diwylliannol a'r trydydd sector er mwyn sicrhau bod 
Impelo yn gallu manteisio i'r eithaf ar ei allu i ffynnu, tyfu a chyflawni rôl arwain ym maes dawns 
yng Nghymru (Cyf) 
Dealltwriaeth o'r sector dawns a dealltwriaeth ar raddfa ehangach o'r sector diwylliannol yng 
Nghymru (Ca) 
Y gallu i siarad Cymraeg yn rhugl, boed fel mamiaith neu fel arall, neu barodrwydd i ddysgu'r 
iaith (Ca, Cyf) 
Gwybodaeth am y fframwaith deddfwriaethol presennol ac am ganllawiau arfer da i elusennau 
(Cyf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


