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Oes gennych chi awch am eich cymuned leol, cefnogi busnesau lleol, a buddsoddi yn yr economi leol? 
Ymunwch â ni i sianelu syniadau creadigol a sbarduno newid i helpu i gysylltu’r gymuned, lleihau ein 
heffaith ar yr amgylchedd a chefnogi dyfodol mwy cynaliadwy i ni a chenedlaethau’r dyfodol! 

Rydym yn chwilio am bobl greadigol a brwdfrydig i ymuno â ni i gyflwyno prosiect newydd cyffrous sy'n 
cynnwys cydweithio i greu adnodd gwybodaeth canolog am yr hyn sy'n digwydd yn yr ardal. Mae'r 
prosiect yn cynnwys nodi a hyrwyddo digwyddiadau a gweithgareddau cymunedol presennol, cynnal 
ymgynghoriadau i ddeall beth hoffai pobl weld mwy ohono’n digwydd yn eu cymuned, a chydweithio â 
rhanddeiliaid lleol eraill i gydlynu digwyddiadau a gweithgareddau yn seiliedig ar yr adborth hwn. Bydd 
y prosiect peilot cychwynnol hwn yn rhedeg hyd at ddiwedd Mehefin 2022. 

Cyfleoedd cyflogedig a gwirfoddol ar gael – rolau rhan-amser a llawn amser ar gael 

Prif sgiliau a phrofiad sydd eu hangen: 

 Profiad ymgysylltu/ymgynghori cymunedol. 
 Profiad o reoli digwyddiadau/gweithgareddau. 
 Siaradwr Cymraeg / sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol, neu'n barod i ddysgu. 

Cyflog: Yn seiliedig ar lefel sgiliau a phrofiad (cyflogwr cyflog byw gwirioneddol) 

Oriau Hyblyg: bydd hyn yn cael ei drafod a'i gytuno ar y cam cyfweld 

Byddwch yn gweithio'n agos gyda'r Rheolwr Gweithrediadau a'r Rheolwr Cyfathrebu, gyda chefnogaeth Bwrdd y 
Cyfarwyddwyr. 

 

Os hoffech gael gwybod mwy, neu gyflwyno cais, cysylltwch â ni ar: helo@ytygwyrdd.cymru  
 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Llun 14 Chwefror 2022 (hanner nos) 

Mae'r Tŷ Gwyrdd yn gyflogwr cyfle cyfartal ymroddedig. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bob aelod o’n cymuned. 

Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU. 

Mae Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU yn rhaglen gan Lywodraeth y DU ar gyfer 2021/22. Nod hyn yw cefnogi’r 
bobl a’r cymunedau mwyaf anghenus ledled y DU i dreialu rhaglenni a dulliau newydd o baratoi ar gyfer Cronfa 
Ffyniant Gyffredin y DU. Mae’n buddsoddi mewn sgiliau, cymuned a lle, busnes lleol, a chefnogi pobl i gyflogaeth. 
Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.gov.uk/government/publications/uk-community-renewal-fund-
prospectus 

            

  


