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Swyddog AD (Rhan-Amser, 22.5 awr yr/wythnos 60% fte) 
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 

 
Mae hyn yn gyfle cyffrous a heriol i gyfrannu fel aelod pwysig o dîm bywiog a brwd, yn gweithio i 
hyrwyddo proffil a llwyddiannau un o’r lleoliadau mwyaf eiconig yng Nghymru. Mae Gardd Fotaneg 
Genedlaethol Cymru yn gwneud wir gwahaniaeth i gadwraeth, addysg, cynaladwyedd a mwynhad yr 
ymwelydd. Gallwch ddarganfod mwy drwy archwilio ein gwefan http://www.gardenofwales.org.uk/. 
 
Mae’n debygol iawn bod gennych gofnod gwych o ddarparu cefnogaeth Adnoddau Dynol a gweinyddol yn 
barod ar lefel uwch ynghyd â chymhwysedd amlwg o gymryd rhan mewn modd sy’n cefnogi AD ar gyfer 
rheolwyr. Mae sgiliau TG gwych a bysellfwrdd, yn ogystal â rheolaeth trefnu amser a threfniadaeth o allu 
yn hanfodol. Mae’r gallu i weithio’n annibynnol, a’r gallu a’r hydwythdedd i daclo baich gwaith yn gyflym a 
blaenoriaethau amrywiol hefyd yn bwysig i’r swydd hon. Mae cywirdeb a sylw manwl i fanylder, ynghyd 
â’r gallu i ddelio gyda materion cyfrinachol yn sensitif yn ogystal â disgresiwn a barn eu hangen. Bydd 
gennych sgiliau ysgrifennu a chyfathrebu rhyngbersonol gwych, ac yn ffafriol gyda rhuglder yn y Gymraeg 
ar lafar ac yn ysgrifenedig, ac yn mwynhau gweithio gyda phobl a datblygu perthnasau positif ar bob lefel. 
Mae dawn ac agwedd ar gyfer y swydd yn allweddol, felly mae potensial i unigolyn gyda’r potensial cywir i 
gynyddu a thyfu i’r swydd os maent yn ymrwymedig yn bersonol i gael hyfforddiant pellach. 
 
BRASLUN O FANYLION Y SWYDD 
 
Gan ddechrau ar y dyddiad cynharaf posib a ellir ei drefnu, mae hon swydd rhan amser (60% fte). Mae 
disgwyl i’r oriau gwaith o 22.5 yr wythnos cael eu gwneud dros isafswm o 3 diwrnod llawn ond efallai 
bydd angen hyblygrwydd i weithio’r oriau dros 5 diwrnod yn dibynnu ar anghenion busnes. Y cyflog yw 
£13,800 (pro-rata i llawn-amser £23,000) y flwyddyn.   
 
Mae gwahoddiad i chi archwilio gwefan yr Ardd i ddysgu mwy amdanom. 
 
Croesawir ymholiadau anffurfiol a dylid eu cyfeirio’n syth at Huw Francis – 
huw.francis@gardenofwales.org.uk. 
 
Dylid anfon ceisiadau, fel copi electroneg ar ffurf llythyr eglurhaol a CV yn dangos yn glir sut yr ydych yn 
cwrdd â’r meini prawf ei anfon gydag enw dau ganolwr, at Huw Francis – 
huw.francis@gardenofwales.org.uk erbyn 9am ddydd Llun 8eg Gorffennaf 2019.  Mae cyfweliadau i’w 
cynnal mor gynted ag y bodd wedi hynny. 

 

http://www.gardenofwales.org.uk/


 

 
NATIONAL BOTANIC GARDEN OF WALES 

GARDD BOTANEG GENEDLAETHOL CYMRU 
Swydd Ddisgrifiad 

 
Teitl y Swydd Swyddog Adnoddau Dynol 
Adran Gwasanaethau Canolig 
Yn adrodd i Cyfarwyddwr 
Yn gyfrifol am  Neb arall 
 
BRASLUN o bwrpas y swydd 
 
Mae disgwyl i’r swydd yma ddarparu cefnogaeth Adnoddau Dynol i’r Cyfarwyddwr. Mae gan swyddfa’r 
Cyfarwyddwr gyfrifoldeb dros faterion personel, strategol a chyfrinachol. Felly mae disgwyl lefel uwch o 
feirniadaeth annibynnol ac mae disgwyl disgresiwn, ynghyd â’r gallu i ddelio gydag ystod helaeth o fusnes 
yn gyflym ac yn effeithlon. Mae cywirdeb, sylw at fanylder, dibynadwyaeth, a sgiliau TG gwych yn 
hanfodol. 
 
A. Cyfrifoldebau Cyffredinol 
 
Yn cefnogi gwaith staff ar draws cylch gwaith craidd yr Ardd yn enwedig gydag ystyriaeth i baratoi 
cytundebau llawn a rhan-amser, cynnal cofnodion cyflogaeth a chyngor cyffredinol gydag ystyriaeth i 
ddulliau a deddfwriaeth cyflogaeth.  
 
B. Cyfrifoldebau Penodol 

 

Cefnogaeth AD i’r Cyfarwyddwr 

 

a. Ymddwyn fel pwynt cyswllt cyntaf allweddol hanfodol yn Swyddfa’r Cyfarwyddwr, yn cyd-drefnu ac 
yn ymateb i ymholiadau, rhyngweithiadau, a pherthnasau gyda staff. 

 
b. Cysylltu’n agos gyda’r staff i sicrhau cyfathrebiadau da a threfniadu gwaith effeithiol.  

 
c. Delio gydag anghenion ehangach a pherthnasau y Cyfarwyddwr a’r Uwch Tîm Rheoli a fydd efallai’n 

hynod sensitif a chyfrinachol.  
 

 
C. Swyddogaethau Cyffredinol Eraill  

 
Unrhyw ddyletswyddau eraill fel a ofynnir yn rhesymol gan y Cyfarwyddwr. 
 
Mae’r disgrifad yma’n gosod y dyletswyddau presennol a fydd yn gallu newid o bryd i’w gilydd yn unol â ‘r 
angen sefydliadol.   
 
 

 
 
 
 



MANYLEB PERSON 
 
 Wedi eu manylu isod mae’r meini prawf a ystyrir yn angenrheidiol i gyflawni’r swydd. 
 Mae’r wybodaeth yma ar gael yn agored i’r rheiny sy’n ymgeisio a bydd yn ffurfio’r sail ar gyfer y 

broses recriwtio a dewis. 
 Ond yr ymgeiswyr hynny sy’n cwrdd â’r meini prawf yma’n ddigonol bydd yn cael eu hystyried. 
 
 

  
Meini prawf a thystiolaeth a ddisgwylir: 

  
Addysg/Cymwysterau  
Gwybodaeth/Profiad 
Cymwyseddau/medrau 
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 Meini Prawf Hanfodol     

1 
 

Wedi ei addysgu i lefel gradd neu debyg gyda thystiolaeth o lefel uwch 
mewn llythrennedd a rhifedd 
 

    

2 Tystiolaeth o sgiliau uchel mewn bysellfwrdd a TG (Microsoft Office, excel, 
Pwynt Pwer, e-bost, ac ati), yn ogystal â chynlluniau prosiect, cyflwyniadau, 
gosodiad a chymhwysedd cynllun.  
 

   

3 
 

Dangos gallu trefniadol a rheoli-amser, yn gallu gweithio ar gyflymdra uchel 
a chyda lefel uwch o gyfrifoldeb unigol/ atebolrwydd gyda goruchwyliaeth 
minimal. 

    

5 
 

Sgiliau cyfathrebu gwych – ar lafar, yn ysgrifenedig, a rhyng-bersonol, yn 
cynnwys y gallu i ddelio’n hyderus gyda phobl ar bob lefel tu fewn a thu 
allan i’r sefydliad.  
 

    

6 
 

Cywirdeb, dibynadwyedd a sylw i fanylder, gyda’r gallu i ddilyn a dehongli 
canllawiau’n ddeallus a chyflwyno canlyniadau’n ddibynadwy. 
 

    

7 
 

Yn weithiwr tîm gwych sy’n cyd-gysylltu’n dda gydag eraill, e.e. bod yn 
rhyngswyddogaethol o fewn a thu hwnt y sefydliad. 

    

8 Y gallu i ddeilo gyda materion cyfrinachol yn sensitif yn ogystal â chyda 
disgresiwn a barn. 

    

9 Tystiolaeth o ymwybyddiaeth mewn perthynas ag anghenion y busnes, 
gorchmynion, a nodau sefydliadau bychain, yn ogystal â bod yn ymwybodol 
o strategaethau ehangach a phersbectifau sefydliadol  

    

 Meini Prawf Dymunol     

10 Rhuglder yn ysgrifennu a Chymraeg llafar     

11 Gwir ddiddordeb yng nghenhadaeth a phwrpas yr Ardd      

 


