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PECYN RECRIWTIO	Gweinyddwr 
 
 
 
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  
• siart drefniadaethol.  

 
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 Suzy West a fydd 
yn trafod amser cyfleus â chi i gael sgwrs neu gyfnewid negeseuon ebost.   
Y terfyn amser ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw Medi 3 Dylech ebostio ffurflenni cais 
sydd wedi'u llenwi Suzy West suzy@impelo.org.uk gan 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 Medi 11 
 
Diolch eto am eich diddordeb yn Impelo. Edrychwn ymlaen at glywed gennych. 
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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:   Gweinyddwr  
Oriau:    14 awr yr wythnos dros o leiaf 2 ddiwrnod (bydd angen  
    gweithio gyda’r nos ac ar benwythnosau weithiau)  
Cyflog:    £8.70 yr awr (sef £487.20 y mis o gyflog gros)  
Lleoliad:   Y Ganolfan Ddawns, Ffordd Arlais, Llandrindod  
Cyfnod:   Dwy flynedd (yn amodol ar gyllid) 
Dyddiad dechrau:  Cyn gynted ag sy’n bosibl  
Rhybudd:    Un mis 
Cyfnod prawf:   Tri mis 
Yn atebol i:  Y Rheolwr Cymorth Busnes  
Yn cydweithio â:  Y Cyfarwyddwr, Y Cynorthwy-ydd Marchnata a’r Rhaglen  

 

Crynodeb o’r swydd  
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 yn cynnwys: 
•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. 
  
Diwylliant gweithio Impelo:  
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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.   
 
Prif ddiben y swydd 
  
Mae hon yn rôl allweddol yn y sefydliad – byddwch yn gyfrifol am sicrhau trefniadau 
gweinyddu effeithiol ac effeithlon ar gyfer Impelo, a byddwch yn cael eich rheoli gan y 
Rheolwr Cymorth Busnes ac yn cydweithio â’r Cyfarwyddwr a Chydlynydd y Rhaglen. 
  
  

 
Dyletswyddau a disgrifiad swydd 
  
Cynorthwyo tîm Impelo  
  
● Paratoi contractau ar gyfer gweithwyr llawrydd  
● Casglu gwybodaeth monitro presenoldeb ar gyfer cyllidwyr 
● Cydlynu cyfarfodydd y bwrdd, gan gynnwys trefnu papurau, trefnu cyfarfodydd, 

cysylltu ag aelodau’r bwrdd a llunio cofnodion  
● Diweddaru systemau TG, gyriant cyffredin a chalendrau’r cwmni 
● Trefnu lleoliadau ar gyfer gweithgarwch y cwmni  
● Darparu cymorth gweinyddol ar gyfer prosiectau Impelo, gan gynnwys cysylltu ag 

arweinwyr prosiectau, cyfranogwyr a phartneriaid; gwneud trefniadau teithio a threfnu 
llety. 

  
Gweinyddu ariannol 
  
● Bancio ffïoedd dosbarthiadau ac incwm arall ar ffurf arian parod yn wythnosol 
● Cadw cofnodion ynghylch incwm a gwariant  
● Prosesu anfonebau  
● Creu anfonebau  
● Rheoli’r cyfrif arian mân  
● Monitro cyfrifon banc a chysoniadau banc  
● Cynorthwyo’r Cyfarwyddwr a’r Rheolwr Cymorth Busnes i baratoi cyllidebau ac 

adroddiadau ariannol. 
  
Gweinyddu yng nghyswllt y Ganolfan Ddawns  
  
● Bod yn bwynt cyswllt ar gyfer cyfranogwyr Impelo, ei artistiaid dan gontract ac 

aelodau’r cyhoedd; cysylltu â sefydliadau partner fel y bo’n briodol 
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● Cadw dyddiadur y Ganolfan Ddawns  
● Diweddaru dogfennau sy’n ymwneud â chydymffurfio ag amryw ofynion, a diweddaru 

polisïau ac asesiadau risg  
● Gweinyddu’r swyddfa docynnau ar gyfer perfformiadau ‘Noson Allan’ (3 i 4 noson y 

flwyddyn). 
  
Marchnata 
  
● Rheoli ein presenoldeb ar-lein o ddydd i ddydd, gan gynnwys y wefan, ein ffrydiau ar 

gyfryngau cymdeithasol a’r rhestrau y mae Impelo yn ymddangos ynddynt, a rheoli 
cynnwys y wefan; diweddaru’n gyson y gronfa ddata o restrau y mae Impelo yn 
ymddangos ynddynt, drwy waith ymchwil 

  
Darparu gwasanaeth i gwsmeriaid  
  
● Ymateb i ymholiadau gan gyfranogwyr a phartneriaid  
  
Arall 
  
● Cynorthwyo gyda phob agwedd ar weithrediadau’r cwmni er mwyn sicrhau bod 

gweithgareddau’n cael eu cyflwyno’n hwylus ac yn effeithiol  
● Cydweithio’n weithgar â phob aelod o staff i ddatblygu’r graddau y mae’r cyhoedd yn 

ymwneud â’r cwmni 
● Cyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill sy’n gymesur â’r swydd, yn unol â chyfarwyddyd 

y rheolwr llinell. 
 

Manyleb person  
Manyleb person  
Bydd yr heriau a fydd yn gysylltiedig â datblygu eich gyrfa mewn amgylchedd prysur, 
deinamig a chreadigol yn eich cyffroi.  

Byddwch yn sicrhau bod dyddiadur a swyddfa Impelo yn gweithredu’n hwylus drwy’r sylw y 
byddwch yn ei roi i fanylion, y pwys y byddwch yn ei roi ar gywirdeb ac effeithlonrwydd wrth 
gyflawni tasgau gweinyddol, a’ch sgiliau rhifedd a llythrennedd cadarn. 

Byddwn yn penderfynu pwy i’w recriwtio drwy asesu 1. Eich sgiliau a’r rhinweddau a 
ddisgrifiwyd gennych yn eich cais (Ca) 2. Prawf a fydd yn seiliedig ar waith (Pr) 3. 
Cyfweliad (Cyf). 
 
Sgiliau 

  
● Y gallu i ddefnyddio taenlenni Google a dogfennau Google (Microsoft Excel a Word), 

systemau rhannu ffeiliau, a Trello (neu feddalwedd arall ar gyfer gweithio fel tîm) (Ca, 
Pr) 

● Y gallu i ddefnyddio cyfrifiadur (Ca, Pr) 
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● Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig da (Ca, Cyf) 
● Sgiliau rhifedd a’r gallu i ddarparu data ariannol cywir (Ca, Pr) 
● Sgiliau cadarn ym maes gofal cwsmer a lefel gadarn o ymatebolrwydd (Cyf) 
● Y gallu i ymateb yn hyblyg i ofynion a heriau sy’n newid (Cyf) 
● Parodrwydd i ddysgu Cymraeg os nad ydych yn gallu siarad Cymraeg (Cyf)  

 
  

Rhinweddau  
  
● Y gallu i weithio o’ch pen a’ch pastwn eich hun (Cyf, Pr) 
● Hoffter o gydweithio mewn tîm bach, prysur a deinamig (Cyf) 
● Y gallu i fod yn drefnus tu hwnt a rhoi llawer o sylw i fanylion (Cyf, Ca) 
● Y gallu i ymateb yn hyblyg i ofynion a heriau sy’n newid (Cyf) 
● Parodrwydd i ddeall ethos ac egwyddorion y cwmni a’u perchenogi (Cyf) 
  

Byddai’n ddymunol pe bai ymgeiswyr hefyd: 

 
● Yn gallu siarad Cymraeg 
● Yn meddu ar brofiad o ddefnyddio meddalwedd cyfrifyddu.  
  


