Llais y Goedwig
Swydd ddisgrifiad
Rheolwr Prosiect Nwyddau o’r Goedwig
Teitl y swydd:

Rheolwr Prosiect Nwyddau o’r Goedwig

Yn atebol i: Rheolwr Rhaglen Llais y Goedwig (LlyG)
Cyflog:
gyfraniad

£31,500 y flwyddyn pro rata sy'n ddyledus bob mis (yn cynnwys 5% o
pensiwn staff)

Lleoliad:

Hyblyg, gyda chyswllt rheolaidd â phrif swyddfa Llais y Goedwig
ym Machynlleth a ledled Cymru a theithio yno'n rheolaidd.

Hyd:

Mae hon yn swydd cyfnod penodol o fis Gorffennaf 2022 hyd at fis
Mawrth 2023

Oriau:
nos

30 awr yr wythnos, fel rheol dydd Llun i Gwener. Gall gweithio gyda'r
ac ar benwythnosau fod yn ofynnol ar brydiau.

Gwyliau statudol:

25 diwrnod (pro rata) yn ogystal â gwyliau cyhoeddus.

Cyfnod prawf:

Mae'r swydd yn amodol ar gwblhau cyfnod prawf o
dri mis yn llwyddiannus.

Pensiwn:

3% o'r cyflog ar gyfer oriau contract sylfaenol - yn ogystal â 5% o
gyfraniad staff

TROSOLWG/AMCANION Y SWYDD
Diben y swydd hon yw rheoli'r ffordd y cyflwynir Prosiect Nwyddau o'r Goedwig (prosiect a
ariennir gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-

2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth
Cymru) er mwyn rhoi cynnig ar ddull newydd o farchnata cynnyrch o goedwigoedd a
gwasanaethau sydd ar gael yng Nghymru - datblygiad llwyfan marchnata digidol ar gyfer
cynnyrch cynaliadwy o'r goedwig, i gryfhau cadwyni cyflenwi, gwella gwytnwch
economaidd a hwyluso cydweithio o fewn y gymuned, y sector lleol a'r sector coetir bach.

I gyflawni hyn - bydd y Rheolwr yn gweithio dan gyfarwyddyd Rheolwr Prosiectau LlyG, a
chydweithio'n agos â sefydliadau partner, staff eraill Llais y Goedwig ac aelodau Llais y
Goedwig i:
• Sicrhau yr ymgymerir â gweithgaredd peilot cadwyn gyflenwi Nwyddau o'r Goedwig
gyda grwpiau Coetir Cymunedol, perchnogion coetiroedd bach eraill a chyflenwyr a
phrynwyr lleol a cenedlaethol
• Rheoli cyhoeddusrwydd a digwyddiadau o fewn y prosiect, yn cynnwys cyfryngau
cymdeithasol
• Sicrhau bod y grŵp llywio yn cynrychioli holl arbenigwyr perthnasol y sector
• Sicrhau bod y prosiect yn cael ei ddarparu o fewn ffiniau canllawiau'r Rhaglen
Datblygu Gwledig
CYFRIFOLDEBAU A THASGAU ALLWEDDOL
Bydd Rheolwr Prosiect yn gweithio dan gyfarwyddyd Rheolwr Prosiectau LlyG, a
chydweithio'n agos â staff eraill Llais y Goedwig ac aelodau Llais y Goedwig i:
•
•

•

•
•
•
•

Drefnu a chynnal cyfarfodydd Grŵp Llywio ag aelodau sy'n briodol â'r cam penodol
hwnnw o'r prosiect. Lledaenu gwybodaeth ynghylch y prosiect i'r Grŵp Llywio.
Rheoli'r gwaith ymchwil (gydag ymchwilydd prosiect a neilltuwyd) yr Ymchwilydd
Prosiect ar gynnyrch a gwasanaethau presennol a rhai posibl, a gynigir gan
Grwpiau Coetiroedd Cymunedol a pherchnogion coetiroedd bach. Mesur y cymorth
parhaus sydd ei angen i ddefnyddio rhwydwaith llwyfan gwerthu yng Nghymru
Gweithio gydag arbenigwyr a chontractwyr perthnasol o'r diwydiant i gyflawni
agweddau ar Nwyddau o'r Goedwig a gweithwyr proffesiynol o'r diwydiant i ddylunio
ac adeiladu llwyfan i sicrhau cydymffurfiaeth â holl reoliadau perthnasol ar gyfer
Nwyddau o'r Goedwig.
Trefnu a chymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithdai mewn digwyddiadau
annibynnol ac fel rhan o ddigwyddiadau mwy gyda Llais y Goedwig
Cyfrannu at drafodaethau gyda Chyfoeth Naturiol Cymru a chyrff ardystio ar godau
ymddygiad, lefelau cynaeafu cynaliadwy a rheoliadau ynghylch cynaeafu
Rheoli treialau ynghylch darparu cynlluniau ardystio gyfochr â'r cydlynydd Ardystio,
aelodau eraill o staff a sefydliadau partner.
Cyfrannu at sefydliadau a chymryd rhan mewn ymweliadau i ymchwiliol mentrau
eraill

•

Rheoli cyllidebau'r prosiect, cyflwyno hawliadau yn chwarterol a sicrhau bod y
prosiect yn cael ei gyflwyno'n unol â chanllawiau perthnasol y Rhaglen Datblygu
Gwledig a Llywodraeth Cymru

Ymgymryd â thasgau eraill dan gyfarwyddyd Rheolwr Rhaglen LlyG

SGILIAU, GWYBODAETH A PHROFIAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sgiliau rheoli prosiect a gweinyddu da
Profiad o reoli cyllideb
Profiad o reoli staff a chontractwyr
Trefnu a chynnal digwyddiadau a gweithdai
Profiad o goetiroedd cymunedol neu fentrau amgylcheddol cymdeithasol eraill
Profiad o farchnata cynnyrch a gwasanaethau drwy lwyfannau ar-lein a llwyfannau
eraill
Profiad o ddatblygu llwyfannau
Sgiliau rhyngbersonol rhagorol - bydd angen i chi ddatblygu perthnasau gweithio
effeithiol gyda grwpiau, busnesau bychain a sefydliadau yn sydyn ac effeithiol
Gallu gweithio ar eich pen eich hun yn aml ond gallu gweithio dan gyfarwyddyd ac
ar y cyd hefyd
Ysbrydoli ffydd a hyder - drwy fod yn gysylltydd a hwylusydd
Bodlon trosglwyddo gwybodaeth a sgiliau i eraill
Dealltwriaeth o weithio mewn Llywodraeth ddatganoledig a Lleol yng Nghymru
Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg (dymunol)
Profiad o systemau hawlio ac adrodd Ar-lein WEFO

ADRODD A GORUCHWYLIAETH
• 3 mis o gyfnod prawf
• Byddwch yn gweithio dan gyfarwyddyd Rheolwr Rhaglen LlyG, a fydd yn adrodd i
Fwrdd Cyfarwyddwyr LlyG ac yn cysylltu â nhw, i gynllun gwaith cytunedig
• Darparu adroddiadau cynnydd ffurfiol ysgrifenedig i'r Rheolwr Rhaglen, Bwrdd Llais
y Goedwig (a Llywodraeth Cymru) bob 3 mis ar ffurf gytunedig.
• Darparu adroddiadau cynnydd a thaflenni amser i'r Rheolwr Rhaglen yn ôl yr angen
i'w cynnwys yn adroddiadau'r bwrdd ac adroddiadau chwarterol i gyllidwyr
• Sicrhau eich bod yn glynu at lawlyfr staff LlyG o ran polisïau, gweithdrefnau ac
ymddygiad

