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Swydd Ddisgrifiad 

Prif Weithredwr  

Rhif Elusen Woody’s Lodge: 1173752 

35 awr yr wythnos ar £18,000 y f. 

Yn Adrodd i: Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr fydd y rheolwr llinell a bydd y Prif Weithredwr yn 

adrodd i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr. 

Yn adrodd yn uniongyrchol:  

• Rheolwr Gweithredu Gogledd Cymru.  

• Rheolwr Gweithredu De Cymru.  

• Rheolwr Gweinyddu a Chyllid (Cymru). 

• Rheolwr Cyfathrebu a Chodi Arian (Cymru).  

 

Cylch Gorchwyl Cyffredinol: 

Bydd y Prif Weithredwr yn gweithio ym Mhencadlys Woody’s ar safle Fferm Amelia, y Barri, ac yn 
arwain, rheoli, a chefnogi Hybiau a Chanolfannau Galw Heibio yr Elusen ar draws Cymru. Bydd y rôl 

yn gofalu am ddatblygiad cynaliadwy Woody’s Lodge, ac am gynnal ac arddel lles defnyddwyr y 
gwasanaeth, ei staff a’i wirfoddolwyr, a’r gefnogaeth ar eu cyfer, mewn ffordd gadarnhaol. Bydd y 
Prif Swyddog Gweithredol yn sefydlu Woody’s Lodge i fod yn asiantaeth cymorth sylfaenol i aelodau 

ddoe a heddiw y Lluoedd Arfog, y Gwasanaethau Brys, a’u teuluoedd.  

Prif ddyletswyddau: 

• Sicrhau bod holl weithrediadau Woody’s Lodge yn cael eu rheoli a’u harwain yn dda ac yn 
briodol, ac yn ôl strategaethau cytûn.  

• Sicrhau bod y polisïau rheoli cywir yn cael eu harddel i staff a gwirfoddolwyr. 

• Cynnal rheolaeth gyllidebol a gweithdrefnau adrodd cywir, a sicrhau bod adroddiadau 

ariannol a naratif priodol yn cael eu darparu i Gyrff Cyllido a Bwrdd Ymddiriedolwyr, mewn 

ffordd gytûn ac amserol.  

• Cynnal a datblygu’r cydweithio cadarnhaol ar hyn o bryd, a maes o law, gydag asiantaethau 
allanol (Sectorau Gwirfoddol, Statudol, a Phreifat) gan greu partneriaethau gwaith buddiol.  

• Sicrhau bod yr holl bolisïau a’r gweithdrefnau priodol sy’n ymwneud â rheoli Woody’s 
Lodge yn feunyddiol, yn cael eu harddel a’u datblygu yn unol â deddfwriaeth ac arferion da 

y dydd.  

• Cynrychioli Woody’s Lodge yn briodol mewn digwyddiadau a chyfarfodydd ar y tu allan efo 
asiantaethau eraill, gan gynnwys y Wasg, Cyrff Llywodraethol, y Lluoedd Arfog, y 

Gwasanaethau Brys, sefydliadau o’r Sector Gwirfoddol a Phreifat yn ogystal â chefnogwyr 

unigol.  

• Cynnal cysylltiadau eirioli cadarnhaol gyda chyrff gwleidyddol, a’r bobl allweddol sy’n 
gwneud penderfyniadau ac yn dylanwadu.  
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• Meithrin a datblygu bri ac enw da Woody’s Lodge o fewn cymunedau y Lluoedd Arfog a’r 
Gwasanaethau Brys, ac ymysg y Cyhoedd.  

• Sicrhau y cedwir pob cronfa ddata a gwybodaeth yn unol â deddfwriaeth a chanllawiau 

cyfredol y DU.  

• Arddel gweithdrefnau disgyblu a chwyno, a’u gweithredu, a hynny mewn ffordd 
gadarnhaol a theg, yn unol â rheoliadau statudol.  

• Gofalu am les a diogelwch Defnyddwyr Gwasanaeth Woody’s Lodge, a’i Staff a’i 
Wirfoddolwyr hefyd, ar hyd yr amser.  

• Sicrhau bod unrhyw deithio a wnewch chi, neu eich staff, gyda’ch gwaith, yn cael ei wneud 
mewn ffordd sy’n gost effeithiol ac yn dda i’r amgylchedd.  

• Gweithio gyda Staff, Ymddiriedolwyr a Gwirfoddolwyr er mwyn dal ati i gynhyrchu incwm, 

a datblygu ar hyn.  

Nodweddion Personol Allweddol. 

Profiad 

• Llwyddiant blaenorol yn trafod a chyfathrebu’n effeithiol, ar lafar ac yn ysgrifenedig, ag 

amrywiaeth fawr o unigolion a chyrff allanol.   

• Gallu rheoli cyllidebau, adnoddau a deilliannau yn effeithiol gan sicrhau deilliannau 

llwyddiannus yn ymwneud â gofynion ariannu.  

• Gallu cymell staff a thimau gwirfoddolwyr a dangos arweiniad pendant.  

• Gallu rheoli gwaith casglu data a dehongli gwybodaeth er mwyn llywio penderfyniadau 

rheoli gwybodaeth, a hefyd sicrhau bod cydymffurfio â deddfwriaeth diogelu data.  

Gwybodaeth: 

• Deall a defnyddio rhaglenni TG a systemau cyfathrebu electronig e.e. Microsoft, Outlook. 

• Yn hyddysg yng nghymunedau’r Lluoedd Arfog a’r Gwasanaethau Brys.  

• Gwybodaeth am Bolisïau Llywodraeth Cymru a’r DU sy’n ymwneud â lles a chymorth y 
Lluoedd Arfog a’r Gwasanaethau Brys.  

• Gwybodaeth am y Gyfraith Cyflogaeth a’r polisi Cyfle Cyfartal mewn perthynas â Staff a 
Gwirfoddolwyr.  

• Gwybodaeth am y Sector Elusennau.  

Profiad: 

• O leiaf tair blynedd o brofiad o reoli ar lefel uwch yng Nghymuned y Lluoedd Arfog ac/neu y 

Gwasanaethau Brys.  

• Llwyddiant blaenorol mewn datblygu a rheoli gwasanaethau sy’n cefnogi Cymunedau’r 
Lluoedd Arfog ac/neu’r Gwasanaethau Brys. 

• Trwydded yrru lawn a pharodrwydd i deithio a gweithio tu allan i oriau gwaith y cytundeb.  

• Tystysgrif gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, neu gytundeb i wneud cais.  

• Mae gwybodaeth o’r Gymraeg yn ddymunol, ond nid yn hanfodol.  


