
 
 

Teitl y swydd Swyddog Cystadlaethau Dygnwch 
 

Adrodd i  Pennaeth Cystadlaethau 
 

Lleoliad     O'r cartref ac o Gampws Chwaraeon Rhyngwladol  
 Caerdydd, Lecwydd   

 
Cyflog    £ 22,500 - £ 27,000 (pro-rata) yn dibynnu ar brofiad 
 
Contract    Parhaol 
 
Patrwm gweithio  37 awr yr wythnos Mae patrymau gweithio hyblyg ar gael, a bydd y rôl 

yn cynnwys gweithio mewn digwyddiadau gyda'r nos / penwythnos yn 
rheolaidd. 

 
Pwrpas y rôl   Bod yn arweinydd gweithredol ar gyfer y gwaith o gyflwyno cystadlaethau 

sy’n digwydd oddi ar y trac. Cysylltu â'r pwyllgorau perthnasol a sicrhau 
bod proses gadarn ar waith er mwyn cyflawni'r holl Bencampwriaethau a 
chystadlaethau rhyngwladol sy'n digwydd oddi ar y trac, ac unrhyw 
gystadleuaeth arall berthnasol yng Nghymru. 

 
Bod yn gyfrifol am drwyddedu ar gyfer pob un o'r disgyblaethau oddi ar y 
trac. 

 
Cysylltiadau allweddol   Staff cymorth achlysurol, gwirfoddolwyr, swyddogion, contractwyr, 
athletwyr 

 
Pwrpas Cyffredinol y rôl: 

• Arwain ar y gwaith o ddarparu holl gystadlaethau Athletau Cymru sy’n digwydd 
oddi ar y trac, gan gynnwys Pencampwriaethau, cystadlaethau rhyngwladol a 
digwyddiadau mawr. Gweithio gyda darparwyr presennol y cystadlaethau a 
darparwyr newydd i sicrhau bod cymuned yr athletau a gynhelir oddi ar y trac 
yng Nghymru yn cael digwyddiadau diogel o ansawdd. 

• Helpu i greu rhaglen gystadlu gynaliadwy sy'n ateb anghenion y cwsmer, nawr ac 
yn y dyfodol. 

• Helpu i gyflawni yn unol â fframwaith digwyddiadau mawr Athletau Cymru. 
• Gweithio gyda'r pwyllgorau perthnasol i sicrhau bod proses agored ac eglur ar 

waith wrth benderfynu ar leoliad digwyddiadau Pencampwriaeth a Rhyngwladol. 
• Sicrhau bod gan Athletau Cymru broses drwyddedu sy'n addas i'r diben, gan 

sicrhau bod digwyddiadau'n cael eu cyflwyno'n ddiogel a bod darparwyr y 
cystadlaethau'n teimlo cefnogaeth ddigonol. 

 

 
 
 

PROFFIL RÔL 



Cyfrifoldebau Allweddol: 
 

Cyflwyno Digwyddiadau 
 

 
• Bod yn arweinydd gweithredol ar gyfer pob cystadleuaeth ddomestig 

oddi ar y trac yng Nghymru, gan gynnwys, ond nid yn unig, 
Pencampwriaethau traws-gwlad Cymru, her traws-gwlad Caerdydd, 
Pencampwriaethau Rhyngranbarthol Cymru, Rasys Cyfnewid Ffordd 
Cenedlaethol, Pencampwriaethau traws gwlad Ysgolion Cymru. 

• Mynychu cyfarfodydd pwyllgor penodol i adolygu ac ystyried trefnu a 
datblygu digwyddiadau. Bod yn brif bwynt cyfathrebu rhwng y 
pwyllgorau perthnasol a'r staff. 

• Bod yn gyfrifol am gyflawni a gweithredu rhaglen Athletau Cymru ar 
gyfer cystadlaethau oddi ar y trac. 

• Mynychu pob un o bwyllgorau trefnu'r prif gystadlaethau oddi ar y trac a 
gyflwynir gan Athletau Cymru. 

• Helpu i gynllunio rhaglen y tymor a rhaglen gystadlu drwy gydol y 
flwyddyn, drwy gysylltu â darparwyr pob un o'r prif gystadlaethau 
(domestig a rhyngwladol). 

• Ar y cyd â'r pwyllgor perthnasol, sicrhau bod penderfyniadau ynglŷn â 
lleoliad Pencampwriaethau Cymru yn cael eu gwneud mewn ffordd 
agored ac eglur, gan sicrhau bod fframwaith sicrhau ansawdd clir ar 
waith bob amser. 

• Cynorthwyo i weithredu, datblygu a defnyddio technoleg 
newydd, gyda'r nod o wella profiad y cwsmer mewn 
cystadlaethau. 

• Goruchwylio'r gwaith o archebu ac edrych ar ôl offer cystadlu 
perthnasol 

• Goruchwylio a rheoli'r systemau cysylltiedig â chynhyrchu rhaglenni, 
medalau, archebu cyfleusterau, dillad y swyddogion ac eitemau 
angenrheidiol eraill ar gyfer digwyddiadau. 

• Helpu i gyflwyno unrhyw ddigwyddiad arall yn ôl anghenion y Pennaeth 
Cystadlaethau 

• Gan weithio gyda'r Pennaeth Cystadlaethau, sicrhau bod safonau 
trwyddedu World Athletics ac European Athletics yn cael eu cyflawni er 
mwyn i'r digwyddiadau allweddol allu cyrraedd y statws byd-eang 
angenrheidiol 

• Rheoli unrhyw gyllidebau perthnasol a neilltuir i'r cystadlaethau. 
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Hyfforddiant ac Addysg 
• Creu a gweithredu cynllun hyfforddi a datblygu i ddarparwyr 

cystadlaethau ledled Cymru. 
• Ar y cyd â'r Swyddogion a'r Swyddog Gwirfoddoli, cefnogi'r gwaith o 

ddatblygu llwybr y swyddog dygnwch, gan sicrhau bod safonau 
trwyddedu'n cael eu cynnal 

 
Trwyddedu 

• Goruchwylio'r broses o drwyddedu digwyddiadau ar gyfer pob 
digwyddiad oddi ar y trac, gan gynnwys cynnal a datblygu systemau 
trwyddedu. 

• Bod yn bwynt cyswllt rhwng ysgrifenyddion y pwyllgorau perthnasol a 
thîm y staff. 

• Gweithio'n agos gyda'r adran gyfathrebu i hybu digwyddiadau 
allweddol i bob rhanddeiliad allweddol. 

• Mynychu digwyddiadau lle bo angen gan gynnwys 
Pencampwriaethau, gemau Rhyngwladol a digwyddiadau mawr 
eraill 

• Cynnal gwerthoedd sefydliadol Athletau Cymru a chyfrannu at waith a 
lles y tîm staff 

 

D.S. Bydd cynlluniau gwaith gweithwyr yn cael eu llywio gan gynllun gweithredol Athletau 
Cymru. Bydd perfformiad yn cael ei fesur yn erbyn cyflawniad y cynllun hwn a'r 
dangosyddion perfformiad allweddol a osodir ac a gytunir arnynt ar y cyd ar ddechrau'r 
cyfnod adolygu. 
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Manyleb person  
 
 

Sgiliau Hanfodol Manteisio
l 

Sgiliau TG rhagorol ar ystod o feddalwedd gan gynnwys Microsoft Office 
ac 
e-bost 

  

Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar ac yn ysgrifenedig.   

Sgiliau trefnu a sgiliau gweinyddol rhagorol   

Gallu gweithio ar fwy nag un dasg ar y tro a gweithio'n hyblyg ar draws 
gwahanol gystadlaethau a 
phrosiectau 

  

Ymgysylltu â rhanddeiliaid a datblygu / cynnal cysylltiadau   

Profiad   

Profiad o gyflwyno digwyddiadau chwaraeon   

Profiad o reoli ystod amrywiol o wirfoddolwyr   

Y gallu i ennyn brwdfrydedd ac ysgogi eraill   

Gwybodaeth   

Rhywfaint o wybodaeth am systemau trwyddedu presennol   

Gwybodaeth am ddisgyblaethau dygnwch Athletau yng Nghymru   

Gwybodaeth am arferion rheoli digwyddiadau a phrosiectau   

Profiad o reoli gwefan   

Rhinweddau Personol   

Gallu gweithio dan bwysau ac o fewn amser penodol   

Sylw agos i fanylion   

Gallu ysgogi eich hun, gweithio ar eich liwt eich hun a bod yn rhan o dîm 
ar yr un pryd 

  

Gallu siarad, deall ac ysgrifennu yn Gymraeg   

Gallu teithio ledled Cymru (a Phrydain yn ôl yr angen)   

 
 
 

Nid yw'r proffil rôl hwn yn un cyflawn. Fe'i bwriedir fel dynodiad amlinellol o'r meysydd gwaith a bydd yn 
cael ei drafod gyda chi a'i ddiwygio dros amser yng ngoleuni anghenion newidiol y cwmni. 
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Pecyn Buddion 
 

Teitl Swydd 

Cyflog 

Cyfnod  

Gwyliau 

Oriau 

Buddion 

eraill 

 
 
 

Cyfnod rhybudd 

Swyddog Cystadlaethau Dygnwch 

£ 22,500 - £27,000 (pro-rata) yn dibynnu ar brofiad   

Parhaol 

25 diwrnod o wyliau â thâl ac 8 gŵyl y banc â thâl  

37 awr yr wythnos 

Cynllun Pensiwn Cwmni (cyflogwr yn gwneud cyfraniad 

cyfatebol hyd at 6%) Parcio am ddim ar safleoedd ein 

swyddfeydd (NIAC, CISC) Cyfleoedd hyfforddi a 

datblygu gyrfa wedi'u hariannu 

3 mis

Eisiau ymuno â'n tîm?
  

Darllenwch y proffil rôl yn ofalus, yn enwedig yr addysg, y sgiliau a'r profiad 
hanfodol sy'n ofynnol er mwyn llwyddo cyn mynd i'n gwefan i gychwyn ar 
eich cais yn: 

 
• Gwnewch gais yma:  https://welshathletics.peoplehr.net/JobBoard 
• Er mwyn ein cynorthwyo i sicrhau ein bod yn cynyddu amrywiaeth ein chwaraeon, 

byddem yn ddiolchgar pe baech hefyd wedi cwblhau'r ffurflen Monitro 
Cydraddoldeb hon  

 

Rydym yn cadw'r hawl i gau swyddi gwag cyn y dyddiad cau penodedig, pe 
derbynnir nifer fawr o geisiadau. Gwnewch gais yn gynnar i osgoi cael eich 
siomi. 

Rydym yn penodi gyda system agored a gonest sy’n seiliedig ar arferion 
gorau presennol ac os oes arnoch chi angen unrhyw gymorth i gwblhau 
eich cais neu os oes arnoch chi angen fformat gwahanol, cysylltwch â:  

 Rob.sage@welshathletics.org    029 20 649 844 / 07523 039 115 

Stadiwm Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Lecwydd, 
Caerdydd,CF11 8AZ 

 

https://welshathletics.peoplehr.net/JobBoard
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1-RDfO1nXUekdsPXx6hqNm2Wiir5IeZLlSKzNPdObGRURVhFT0VUMlI2RkJVTllLS1lUTVgyOEFGRyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1-RDfO1nXUekdsPXx6hqNm2Wiir5IeZLlSKzNPdObGRURVhFT0VUMlI2RkJVTllLS1lUTVgyOEFGRyQlQCN0PWcu
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Sylwer os gwelwch yn dda:  

Rydym yn ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc ac yn disgwyl i'r holl staff a gwirfoddolwyr 
rannu'r ymrwymiad hwn. 

Gall y swydd y gwneir cais amdani fod wedi ei heithrio o'r Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr ac felly mae'n rhaid i'r 
ymgeisydd ddatgelu unrhyw gollfarnau sydd wedi eu disbyddu. Mae unrhyw swyddi sy'n golygu cyswllt â phlant 
neu oedolion agored i niwed wedi'u heithrio. 

Rydym yn ymrwymo i gynhwysiant ac yn croesawu ysbryd pob deddfwriaeth cydraddoldeb. Lle bo modd, byddwn 
bob amser yn barod i wneud addasiadau rhesymol i sicrhau hygyrchedd i unrhyw un sydd ei angen. 

Nid oes modd i ni gynnig nawdd fisa ac mae'n rhaid bod gan bob ymgeisydd hawl i weithio yn y DU er mwyn 
gwneud cais a chael eich ystyried ar gyfer y swydd hon. Os nad ydych chi'n un o wladolion y Deyrnas Unedig/ UE, 
rhaid bod gennych chi fisa gwaith priodol er mwyn bod yn gyflogedig. 

Bydd eich data personol yn cael ei gadw am hyd at ddwy flynedd a'i ddefnyddio i ddibenion recriwtio 
Athletau Cymru yn unig, er mwyn rhoi gwybod i chi am swyddi gwag newydd neu ei brosesu'n unol â 
swydd wag y byddwch yn gwneud cais amdani yn y dyfodol.  
 
Ni fyddwn byth yn rhoi eich manylion i drydydd parti. Er mwyn dysgu mwy am ein dull o barchu eich 
preifatrwydd, ewch i'n tudalen ar Breifatrwydd, Cwcis a Hawlfraint. 

•  http://www.welshathletics.org/privacy,-cookies,-copyright.aspx  

I gael mwy o wybodaeth am Athletau Cymru, ewch i'n gwefan a thudalen 'Amdanom Ni' 
 

•  http://www.welshathletics.org/about-us.aspx  

http://www.welshathletics.org/privacy,-cookies,-copyright.aspx
http://www.welshathletics.org/about-us.aspx

