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Llythyr Croeso 

Annwyl ymgeisydd, 

Diolch i chi am ddangos diddordeb yn Grŵp Cynefin a’n cynlluniau i benodi Prif Weithredwr 

newydd yn dilyn penderfyniad ein Prif Weithredwr presennol, Walis George, i ymddeol yng 

ngwanwyn 2018. 

Mae Grŵp Cynefin yn ei phedwaredd flwyddyn weithredol ers uno Cymdeithas Tai Clwyd a 

Chymdeithas Tai Eryri yn llwyddiannus yn 2014. Ein cenhadaeth yw ‘darparu cartrefi a 

gwasanaethau rhagorol, datblygu cymunedau cynaliadwy lle mae pobl yn dymuno 

byw’. 

Ymfalchïwn yn y ffaith fod yr iaith Gymraeg yn ganolog i’r ffordd yr ydym yn gweithio, ac rydym 

yn gosod ein cymunedau, gwledig a threfol, wrth wraidd yr hyn a wnawn.  Rydym yn  

gwerthfawrogi'r cysylltiad sydd gennym gyda'n tenantiaid a'u cyfranogiad a'u cyfraniad i’n 

gweithgareddau.  Rydym hefyd yn gweld ein hunain yn gweithio'n gyfannol ar draws sectorau 

a gydag ystod o bartneriaid i helpu i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid a chymunedau, gyda 

pharodrwydd i roi arweiniad lle bo angen. 

Mae gennym agenda uchelgeisiol sy'n cael ei arwain gan fwrdd cryf a thîm arweinyddiaeth 

profiadol gyda staff brwdfrydig ac ymroddedig. Daw hyn oll at ei gilydd mewn diwylliant 

cadarnhaol gyda Grŵp Cynefin yn lle gwych i weithio.   

Mae’r wybodaeth ynghlwm yn rhoi darlun manylach o Grŵp Cynefin i chi, pwy ydym ni a’r hyn 

sy’n ein hysgogi. Cewch ragor o wybodaeth gefndir o’n gwefan http://www.grwpcynefin.org/ 

neu mae croeso i chi gysylltu gyda ni.  

Mae angen i’r sawl a benodir fod yn arweinydd eithriadol ac yn gyfathrebwr rhagorol sy’n gallu 

llywio cymhlethdodau'r sector tai cymdeithasol. Dylai ef neu hi fod yn uchelgeisiol a deinamig 

gydag angerdd am ddiben cymdeithasol. 

Mae Grŵp Cynefin yn ystyried ei hun fel sefydliad sy’n darparu ‘mwy na thai’. Os ydych chi’n 

teimlo eich bod chi’n rhannu ein gwerthoedd a’n huchelgais, a’ch bod chi’n medru darparu’r 

arweinyddiaeth rydym ni’n chwilio amdani i symud Grŵp Cynefin ymlaen, hoffwn glywed 

gennych chi.   

 

http://www.grwpcynefin.org/
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Yn gywir 

 

 

Dafydd Lewis 

Cadeirydd y Grŵp 
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Manylion am Grŵp Cynefin  

Cymdeithas dai elusennol yw Grŵp Cynefin a ffurfiwyd yn 2014 yn dilyn uno Cymdeithas Tai 

Clwyd a Chymdeithas Tai Eryri. Roedd y ddau sefydliad yn rhannu gweledigaeth gyffredin o 

weithredu trwy gyfrwng y Gymraeg a chynnig gwasanaethau cwbl ddwyieithog. Roeddynt yn 

awyddus i adeiladu ar sylfeini’r ddwy gymdeithas dai i gynyddu’r datrysiadau tai newydd a 

darparu buddiannau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol ehangach.   

Heddiw mae trosiant Grŵp Cynefin yn £23.6 miliwn, mae’n rheoli mwy na 3,800 o gartrefi ac 

mae ganddo fudd mewn bron i 800 o gartrefi rhan berchnogaeth ychwanegol. Y llynedd 

gwnaethom fuddsoddi £6.9 miliwn yn datblygu cartrefi newydd a gwario £3.1 miliwn 

ychwanegol yn uwchraddio’n stoc presennol. Hefyd gwnaethom ailstrwythuro ein 

gwasanaethau i sicrhau mwy o effeithlonrwydd a chapasiti yn ein sefydliad. Bwriedwn adeiladu 

oddeutu 330 o gartrefi rhent cymdeithasol a rhent canolraddol newydd yn ystod y tair blynedd 

nesaf, yn cynnwys pedwerydd cynllun tai gofal ychwanegol.   

Mae’r Grŵp hefyd: 

▪ Yn aelod o Bartneriaeth Tai Cymru sydd wedi adeiladu mwy na 1,000 o gartrefi ar gyfer 

rhentu canolraddol   

▪ Yn rheoli dwy asiantaeth Gofal a Thrwsio sy’n ymgymryd ag addasiadau hanfodol yng 

nghartrefi pobl hŷn   

▪ Trwy gyfrwng Gorwel mae’n darparu gwasanaethau cymorth tai i ddioddefwyr trais yn 

y cartref, pobl ddigartref, pobl hŷn a’r rhai â phroblemau iechyd meddwl    

▪ Yn rheoli prosiect digartrefedd a phrosiect datblygu cymunedol i bobl ifanc o’r enw ‘Bus 

Stop’  

▪ Yn cynnig cyflogaeth i Wardeiniaid Ynni Cymunedol, hyfforddiant galwedigaethol ac 

yn darparu unedau busnes i grwpiau cymunedol    

Strwythur y Grŵp   

Grŵp Cynefin yw rhiant gorff dau is-gwmni: 

▪ Canllaw (Eryri) Cyfyngedig – cwmni wedi’i leoli ym Mangor, wedi’i gofrestru gyda’r 

Comisiwn Elusennau a Llywodraeth Cymru, a’i brif weithgaredd yw rheoli asiantaeth 

Gofal a Thrwsio Gwynedd a Môn sy’n gwneud gwaith trwsio ac addasu hanfodol i 

gartrefi pobl hŷn    
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▪ Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych – cwmni wedi’i leoli yn Llanelwy, wedi’i 

gofrestru gyda’r Comisiwn Elusennau, ac a ffurfiwyd yn 2015 yn dilyn uno asiantaethau 

Gofal a Thrwsio y ddwy sir    

Ffigur 1 – Ein map stoc a lleoliadau 
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Ein Cenhadaeth 
 

Ein cenhadaeth yw: 

“Darparu cartrefi a gwasanaethau rhagorol, datblygu cymunedau cynaliadwy lle mae 
pobl yn dymuno byw”   

Ein Nodau 

▪ Cartrefi o Safon: Byddwn yn darparu cartrefi fforddiadwy o safon uchel sydd yn 

diwallu anghenion lleol 

▪ Gwasanaethau Rhagorol: Byddwn yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol yn 

gyson ar draws y grŵp 

▪ Gwella Bywydau: Byddwn yn darparu cymorth a chyfleoedd i bobl 

▪ Cynnal Cymunedau: Byddwn yn ymgysylltu â chymunedau lleol a bod yn gatalydd ar 

gyfer newid cadarnhaol 

▪ Rheoli’n effeithiol: Byddwn yn arddangos yr arferion arweinyddiaeth, llywodraethu a 

rheolaeth gorau fel grŵp 

 

Ein Gweledigaeth 

Dyma lle rydym am fod: 

Ein Busnes 

• Bydd gan Grŵp Cynefin enw da fel grŵp o fusnesau cymdeithasol sy’n darparu 

amrediad o gartrefi a gwasanaethau cymunedol sy’n ateb anghenion lleol 

• Byddwn yn sefydliad sy’n cael ei redeg yn dda, yn gadarn yn ariannol ac yn rheoli 

perfformiad a risgiau yn effeithiol 

• Bydd gan denantiaid ddylanwad ar bob lefel gan chwarae rhan flaenllaw yn y strwythur 

llywodraethu a phenderfyniadau am wasanaethau 

• Byddwn yn entrepreneuraidd wrth ddilyn cyfleoedd masnachol sy’n ategu ein nodau 

cymdeithasol 

• Byddwn yn medru mesur a dangos effaith ein gweithredoedd ar bobl a chymunedau 

Ein Hardal Weithredu 

▪ Byddwn yn darparu cartrefi fforddiadwy ar draws chwe Sir rhanbarth gogledd Cymru a 

gogledd Sir Powys 

▪ Byddwn wedi atgyfnerthu ein statws fel partner allweddol i’r awdurdodau lleol lle mae 

gennym ni fwy o bresenoldeb  
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Ein Pobl 

• Bydd ein staff yn gweithio fel un tîm, wedi eu rheoli’n dda ac yn cael eu hannog i 

gymryd cyfrifoldeb personol, gan elwa o brofiadau a chyfleoedd gwahanol i ddatblygu 

eu galluoedd yn unol ag anghenion y busnes 

• Bydd pob Bwrdd Rheoli yn y grŵp yn cynnwys aelodau ag amrywiaeth eang o sgiliau 

a phrofiad ac yn gweithio fel tîm i gyrraedd safonau llywodraethu uchel 

• Bydd ymddygiad y staff ac aelodau’r Bwrdd yn adlewyrchu ein gwerthoedd 

• Bydd aelodau staff ym mhob rhan o’r busnes yn ddwyieithog 

Ein Gwasanaethau 

• Bydd ein holl wasanaethau o’r ansawdd uchaf, yn canolbwyntio ar y cwsmer ac yn 

gwbl ddwyieithog 

• Byddwn yn parhau i ddarparu gwasanaethau trwy rwydwaith o swyddfeydd lleol ar 

draws ein hardal weithredu 

• Byddwn yn parhau i gydweithio â’n tenantiaid ac asiantaethau cynghori i liniaru 

effeithiau diwygio lles 

• Fel grŵp byddwn yn darparu ystod o wasanaethau cymunedol a fydd yn hybu 

annibyniaeth, iechyd a lles pobl hŷn a phobl mewn angen 

• Byddwn yn gweinyddu cofrestrau tai fforddiadwy ar ran awdurdodau lleol y gogledd ac 

yn darparu gwasanaethau i ymgeiswyr, datblygwyr a landlordiaid 

Ein Cartrefi 

• Bydd ein tai rhentu cymdeithasol a chanolraddol yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai 

Cymru a byddwn wedi datblygu safonau ansawdd heriol ein hunain gyda’n tenantiaid 

• Byddwn yn defnyddio dulliau dyfeisgar i fynd i’r afael â thlodi tanwydd a lleihau ôl troed 

carbon ein cartrefi 

• Byddwn yn cydweithio ag awdurdodau lleol a datblygwyr i gyflenwi mwy o dai 

fforddiadwy, i’w rhentu a’u prynu, sy’n ateb anghenion amrywiol 

• Bydd gennym ni arbenigedd sylweddol fel darparwr tai gwledig trwy gydweithio â 

chymunedau i adnabod anghenion tai lleol a’u cynorthwyo i ddatblygu datrysiadau 

addas 

Ein Cymunedau 

• Byddwn yn uchafu buddion lleol wrth fuddsoddi mewn cymunedau 

• Byddwn yn sbarduno adfywio cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol 

• Byddwn yn hyrwyddo’r Gymraeg fel iaith gymunedol 
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• Byddwn yn hwyluso cyfleoedd hyfforddiant a phrentisiaethau i denantiaid ac eraill sy’n 

economaidd anweithgar 

• Byddwn yn hybu mentergarwch ac yn cefnogi busnesau lleol 

 

Ein Gwerthoedd 

Y pethau a ystyriwn yn bwysig yw:  

▪ Parch 

▪ Rhagori 

▪ Cyflawni 

▪ Cydweithredu 

▪ Hyrwyddo’r Iaith a’r Diwylliant Cymraeg 

▪ Canolbwyntio ar Denantiaid 

▪ Arloesi 

▪ Cynnal Cymunedau Lleol 

Cewch ragor o fanylion am ein nodau strategol a’r heriau sy’n ein wynebu yng Nghynllun 

Corfforaethol 2017 – 2020 yn http://www.grwpcynefin.org/cy/about-us/perfformiad/ 

Ffigur 2: HWB Dinbych 

  

http://www.grwpcynefin.org/cy/about-us/perfformiad/
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Arweinyddiaeth Grŵp Cynefin 

Arweinir Grŵp Cynefin gan Fwrdd Rheoli a Thîm Arweinyddiaeth gydag ystod eang o brofiad 

mewn meysydd perthnasol, sydd wedi ymrwymo i wella ansawdd bywyd ein cwsmeriaid yn yr 

ardaloedd rydym ni’n eu gwasanaethu.    

Y Bwrdd Rheoli  

Y Bwrdd sy’n gyfrifol am bob agwedd o fusnes y Gymdeithas, ac mae’n cyfarwyddo materion 

y Gymdeithas yn unol â’i hamcanion a’i rheolau. Mae Bwrdd Grŵp Cynefin yn cynnwys 10 

aelod ac mae wedi sefydlu pump is-bwyllgor:   

▪ Archwilio ac Adnoddau  

▪ Cwsmeriaid a Chymunedau  

▪ Gorwel  

▪ Llywodraethu   

▪ Cydnabyddiaeth  

Aelodau cyfredol y Bwrdd yw: 

Enw Manylion 

Dafydd Lewis Cyn gyfarwyddwr corfforaethol tai a gofal cymdeithasol gyda 

Chyngor Gwynedd, sy’n byw yn Nolgellau. Mae Dafydd newydd 

gael ei ethol yn Gadeirydd y Gymdeithas ar ôl gwasanaethu fel Is-

gadeirydd ers dechrau 2016. 

John Arthur Jones Swyddog banc wedi ymddeol o Lanrwst. John Arthur oedd 

Cadeirydd cyntaf Grŵp Cynefin o 2014 tan Gyfarfod Blynyddol y 

Gymdeithas eleni.    

Bob Jones Tenant Grŵp Cynefin o Drefnant. Mae Bob yn hyfforddwr arbenigol 

yn y sector gofal a’r sector lletygarwch ac arlwyo.   

Carys Edwards Cyn bennaeth gwasanaethau oedolion gyda Chyngor Sir Ynys 

Môn. Mae Carys yn byw yn y Parc, ger y Bala. Mae Carys newydd 

gael ei hethol yn Is-gadeirydd y Gymdeithas.     

Chris Schoen Tenant y Gymdeithas sy’n byw ym Mhenygroes ger Caernarfon. 

Chris yw Cadeirydd y Pwyllgor Cwsmeriaid a Chymunedau.   

Nia Hughes Cyfarwyddwr Cyllid Cynorthwyol gyda chymdeithas dai Muir 

Group. Daw Nia o ardal Rhuthun yn wreiddiol, ac mae’n byw yng 

Nghaer erbyn hyn.    
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Llinos Iorwerth Perchennog ATEB Cymru a chyn Bennaeth Cyfathrebu gyda 

Cartrefi Cymunedol Gwynedd. Daw Llinos o Langristiolus yn Ynys 

Môn.   

Julia Hughes Cyn gyfarwyddwr addysg oedolion a chymunedol gyda Choleg 

Llandrillo. Mae Julia’n byw yn Llangwyfan ger Dinbych. Julia yw 

Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio ac Adnoddau.     

Elen Llwyd Williams Cyfarwyddwr Gweithredol gyda’r cwmni datblygu economaidd 

Menter a Busnes. Un o Borthmadog yw Elen. 

Paul Quirk Roedd Paul yn bennaeth tai gyda Chyngor Sir Ddinbych cyn iddo 

ymddeol. Mae’n byw yn Ninbych.   

 

Y Tîm Arweinyddiaeth  

Mae’r Tîm Arweinyddiaeth yn gyfrifol am reoli gweithgareddau’r Grŵp mewn modd sy’n gyson 

â’r amcanion, canllawiau a phwerau a ddirprwywyd iddynt gan y Bwrdd Rheoli.   

Mae’r tîm arweinyddiaeth cyfredol yn cynnwys yr unigolion a ganlyn:   

Enw Manylion 

Walis George 

Prif Weithredwr 

Prif gyfrifoldebau: arwain a rheoli busnes y grŵp, 

cefnogi’r Bwrdd Rheoli, gweithredu fel llysgennad a 

hyrwyddo gwaith y sefydliad. Bydd Walis, sy’n 

Ysgrifennydd y Cwmni, yn ymddeol yng Ngwanwyn  

2018. 

Bryn Ellis 

Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Busnes  

Prif gyfrifoldebau: cynllunio busnes, perthnasoedd 

gyda benthycwyr, rheolaeth ariannol, Technoleg 

Gwybodaeth a Chyfathrebu ac adnoddau dynol.   

Carina Roberts 

Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymunedol  

Prif gyfrifoldebau: gwasanaethau cwmser, 

perthnasoedd gyda thenantiaid, datblygu cymunedol, 

cefnogi pobl, Gofal a Thrwsio.   

Rhys Dafis  

Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Adfywio  

Prif gyfrifoldebau: asedau tai, y rhaglen ddatblygu, 

cartrefi fforddiadwy, Hyrwyddwyr Tai Gwledig, 

buddsoddi mewn cymunedau.   

Bydd Rhys yn ymddeol yn ddiweddarach eleni.   
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Nia Owen  

Pennaeth Cyllid  

Prif gyfrifoldebau: adnoddau ariannol, rheoli’r 

portffolio benthyciadau, paratoi’r cyfrifon statudol a 

rheolaeth trysorlys.   

Noela Jones  

Pennaeth Gwasanaethau Tai  

Prif gyfrifoldebau: gweithrediadau tai, gwasanaethau 

landlord, cyfranogiad tenantiaid.   

 

  

 
Ffigur 3: y tîm arweinyddiaeth presennol  
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Proffil y swydd a manyleb yr unigolyn  

Prif Weithredwr 
Yn atebol i’r: Cadeirydd a’r Bwrdd Rheoli  
Yn gyfrifol am: Y Tîm Arweinyddiaeth, Prif Swyddogion yr is-gwmnïau, y  
   Rheolwr Llywodraethu a Chydymffurfio a’r Uwch Swyddog  
   Cyfathrebu   
 

Pwrpas cyffredinol y swydd: 
 
Arwain Grŵp Cynefin, cyflawni amcanion strategol y Bwrdd trwy gyfrwng un 
diwylliant, gweledigaeth a gwerthoedd, gan ganolbwyntio ar gynnal cymunedau, 
rhagoriaeth mewn gwasanaethau cwsmer a thwf y busnes. Gweithredu fel 
Ysgrifennydd y Cwmni.   
 

 

 

Dyletswyddau a chyfrifoldebau allweddol: 
 
Arweinyddiaeth a strategaeth  

▪ Darparu arweinyddiaeth ysbrydoledig, sy’n cynnal diwylliant sy’n gwneud 
Grŵp Cynefin yn weithle gwych, sy’n cymell a grymuso staff, gan 
adlewyrchu ein gweledigaeth, ein gwerthoedd, ein blaenoriaethau a’n 
hymrwymiad i wasanaethau dwyieithog    

▪ Trwy gyfrwng perthnasoedd cadarnhaol a chefnogol sicrhau cyflawni 
strategaeth gytunedig, ynghyd â pherfformiad rhagorol yn gyson ar draws y 
sefydliad   

▪ Gosod nodau ac amcanion heriol i’r Tîm Arweinyddiaeth a thrwyddynt 
alluogi’r staff i gyflawni’r blaenoriaethau strategol a’r Cynllun Corfforaethol 
 

▪ Arwain o ran arloesi, newid y busnes, rhagoriaeth gwasanaethau a gwella 
parhaus gan y Grŵp   

 

Llywodraethu  
▪ Gweithio’n gynhwysol gyda’r Cadeirydd ac aelodau’r Bwrdd a’r is-gwmïau, 

gan sicrhau llywodraethu a pholisïau effeithiol ac atebolrwydd rhanddeiliaid 
 

▪ Gweithredu fel Ysgrifennydd y Cwmni  
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▪ Cynghori’r Cadeirydd ac aelodau’r Bwrdd ynghylch datblygiadau ac adolygu 
agenda strategol uchelgeisiol yn rheolaidd  

▪ Cynnal hyfywedd ariannol a rheoli adnoddau, gan sicrhau bod y Grŵp yn 
gweithredu yn y modd mwyaf effeithiol ac effeithlon gan uchafu gwerth am 
arian yn ei holl weithgareddau   

▪ Sicrhau bod rheoli risg a rheolaeth fewnol briodol wedi’i wreiddio trwy’r 
Grŵp   

▪ Datblygu a chynnal dealltwriaeth lefel uchel am y ddeddfwriaeth, rheoliadau, 
gwleidyddiaeth, ffactorau cymdeithasol ac economaidd a ffactorau eraill sy’n 
effeithio ar y Grŵp, cynghori’r Bwrdd am oblygiadau’r rhain a gweithio 
gyda’r Rheoleiddiwr a phartneriaid eraill   

▪ Sicrhau bod gan y Grŵp staff sy’n meddu ar y sgiliau a’r galluoedd 
angenrheidiol i gyflawni amcanion y sefydliad, a sicrhau bod trefniadau 
cynllunio olyniaeth yn bodoli   

 

Perthynas gyda rhanddeiliaid a phroffil y cwmni  

▪ Fel llysgennad Grŵp Cynefin, hyrwyddo a chynrychioli’r sefydliad yn 
rhagweithiol ymhlith rhanddeiliaid sy’n bodoli eisoes a darpar randdeiliaid a 
phartneriaid yn y rhanbarth ac yn genedlaethol     

▪ Cynnal ac adeiladu ar ein safle yn y sector tai fel arloeswr, buddsoddwr, 
cyflogwr ac arweinydd cymunedol arwyddocaol yng ngogledd Cymru a 
gogledd Powys er mwyn cyflawni gwelliannau i fywyd cymunedau 

▪ Ystyried a gwerthuso cyfleoedd i weithio mewn partneriaeth, ehangu ac 
arallgyfeirio fel grŵp o fusnesau cymdeithasol   

 

Cwsmeriaid a pherfformiad   

▪ Sicrhau bod anghenion cwsmeriaid cyfredol a chwsmeriaid y dyfodol wrth 
graidd y sefydliad, annog arloesi wrth ddylunio a darparu gwasanaethau 
cyfoes, ansawdd uchel, sy’n cael eu gwerthfawrogi gan gwsmeriaid a 
chymunedau, ac y mae ein staff yn ymfalchïo ynddynt    

▪ Annog cyfleoedd i gwsmeriaid gymryd rhan yn natblygiad ein gwasanaethau, 
gan uchafu cyfranogiad a dylanwad   

▪ Hyrwyddo gwerthoedd y sefydliad, a dangos ymrwymiad lefel uchaf i 
gydraddoldeb a meithrin ac annog defnyddio’r Gymraeg   

▪ Bod yn atebol am bennu a monitro safonau a fydd yn sicrhau darparu 
gwasanaethau rhagorol yn unol â chyllidebau cytunedig   
 

Dyletswyddau eraill 
▪ Cyflawni unrhyw ddyletswyddau a thasgau eraill sy’n ofynnol o dro i dro 
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Manyleb yr unigolyn  
 

Cymwyseddau  

 

Arweinyddiaeth  

▪ Arwain trwy esiampl, gan adlewyrchu ein gwerthoedd  
▪ Grŵp Cynefin yn cael ei ystyried yn arweinydd yn y sector 
▪ Meddu ar hygrededd uchel, sicrhau bod eraill yn cymryd perchnogaeth ac 

yn dylanwadu ar eraill i gyflawni amcanion ar y cyd   
▪ Gwreiddio amrywiaeth a chynhwysiant  

▪ Hyderus wrth wneud penderfyniadau, ac yn gyffyrddus mewn sefyllfaoedd 
heriol   

Ymddygiad moesegol    

▪ Ymdrin ag eraill mewn modd priodol a sensitif, ac yn gweithio mewn 
modd gonest a moesol  

Hybu newid  

▪ Gweithredu fel esiampl wrth annog, ysgogi a chefnogi newid diwylliannol   
▪ Dangos agwedd cadarnhaol tuag at newid, rheoli risgiau a sicrwydd   

▪ Annog chwilfrydedd, croesawu arloesi ac ymateb yn gadarnhaol i newid   

▪ Dangos y gallu i addasu a gwrthsefyll, ynghyd ag egni a chreadigrwydd   

Ymwybyddiaeth busnes   

▪ Craffter busnes a dealltwriaeth strategol lefel uchel, yn medru 
blaenoriaethu a chynllunio’n effeithiol    

▪ Herio a chwestiynu’r hyn sy’n bodoli er mwyn adnabod ffyrdd o wella 
perfformiad   

▪ Barnu’n graff ac yn gadarn  
▪ Hyddysg yn ariannol a chraff yn fasnachol, yn medru deall gwybodaeth 

ariannol gymhleth   

▪ Meddu ar sgiliau datrys problemau wedi’u seilio ar ddull dadansoddiadol  

Cyfathrebu   

▪ Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r 
Saesneg   

▪ Medru dylanwadu ar a chyfathrebu’n effeithol gydag amrywiaeth 
eang o gynulleidfaoedd a rhanddeiliaid trwy ystod o gyfryngau   

▪ Dangos cymhelliant ac ymrwymiad personol tra’n grymuso, galluogi a 
chymell eraill  
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Gwybodaeth a phrofiad   
 
Hanfodol 
 

▪ Tystiolaeth o brofiad uwch reoli mewn sefydliadau amlweddog sy’n 
ymdrin â chwsmeriaid ac sy’n tyfu   

▪ Tystiolaeth gref o arweinyddiaeth gydweithredol, grymuso staff a dirprwyo   

▪ Tystiolaeth gref o arwain newid llwyddiannus mewn sefydliad, gan sicrhau 
ymgysylltu gyda, cynnwys a chydweithio gyda chyflogeion, cwsmeriaid a 
rhanddeiliaid   

▪ Profiadol o ran deall anghenion cwsmeriaid, a rhagoriaeth wrth ddarparu 
gwasanaethau  

▪ Tystiolaeth o brofiad o reolaeth ariannol, rheoli perfformiad a rheoli risgiau 
cymhleth   

▪ Profiad o adnabod, dadansoddi a gwireddu cyfleoedd strategol i hwyluso 
twf   

▪ Profiad o weithio’n llwyddiannus gyda byrddau rheoli ac uwch dimoedd, 
gyda gwybodaeth gadarn am lywodraethu corfforaethol  

▪ Hanes cryf o greu a rheoli perthnasoedd effeithiol gyda phartneriaid a 
rhanddeiliaid   

▪ Dealltwriaeth o’r materion cymdeithasol ac economaidd mae gogledd 
Cymru’n eu wynebu 

▪ Profiad o gynnig gwasanaethau dwyieithog/amlieithog ar draws 
cymunedau   
 

Dymunol 

▪ Gwybodaeth a dealltwriaeth am y sector tai fforddiadwy, sut mae’n cael ei 
reoleiddio, y sail cyfreithiol a’r amgylchedd gweithredol 

▪ Profiad o weithio mewn sector wedi’i reoleiddio  

▪ Profiad o gynnig ystod o ddatrysiadau tai, gwasanaethau cymorth a 
mentrau adfywio i wella bywydau a chynnal cymunedau lleol    

▪ Deall a gwerthfawrogi’r risgiau’n gysylltiedig ag asedau eiddo, buddsoddi a 
chyflawni rhaglen ddatblygu   

 

Cymwysterau 

▪ Addysg i lefel gradd neu lefel gyfatebol  

▪ Tystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus   
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Prif delerau ac amodau   

Budd Manylion 

Cyflog ▪ £92,750 y flwyddyn  

Lwfans car  ▪ £5,000 y flwyddyn  

▪ Telir am y milltiroedd a deithir ar sail cyfraddau Elfen 

Petrol y Cyd-bwyllgor Cenedlaethol (11.288 ceiniog y 

filltir ar hyn o bryd) 

Pensiwn ▪ Cynllun Pensiwn Tai Cymdeithasol (SHPS)  

▪ Cyfraniad diffiniedig  

▪ Bydd y cyflogwr yn cyfrannu i gyfateb i gyfraniadau’r 

cyflogai + 2% (hyd at uchafswm o 8%) 

Gwyliau blynyddol ▪ 30 diwrnod ynghyd â 3 diwrnod rhwng y Nadolig a’r 

Flwyddyn Newydd  

Oriau gwaith  ▪ Yr oriau sy’n angenrheidiol ar gyfer cyflawni’r busnes  

Lleoliad ▪ Prif swyddfeydd yn Ninbych a Phenygroes   

Pecyn adleoli  ▪ Cynigir pecyn adleoli o hyd at £5k i ymgeiswyr 

cymwys  
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Amserlen recriwtio  

Cam recriwtio Dyddiad 

Cyfnod recriwtio’n dechrau  14 Awst 2017 

Dyddiad cau 10:00am, Dydd Llun, 11 Medi 2017 

Cyfweliadau dechreuol 4 Hydref 2017 

Asesiadau seicometrig a geirdaon  Wythnos yn dechrau 11 Hydref 2017 

Cyfweliadau terfynol* Gyda’r nos 17 Hydref ac yn ystod y dydd 18 

Hydref 2017 

Penodi Prif Weithredwr  Erbyn diwedd Hydref 2017 

Cyfnod trosglwyddo i’r Prif Weithredwr 

newydd  

Ionawr – Mawrth 2018 

* Nodwch yn glir yn eich Datganiad Cefnogol os na fedrwch chi fod yn bresennol ar unrhyw un o’r dyddiadau 

allweddol hyn.   

 

Rhagor o wybodaeth  

Am drafodaeth anffurfiol a chyfrinachol ynglŷn â’r swydd, cysylltwch â:  

▪ Dafydd Lewis, Cadeirydd, Grŵp Cynefin, ar 01341 423 356 neu e-bostio 

Dafydd.Lewis@grwpcynefin.org 

▪ Walis George, Prif Weithredwr, Grŵp Cynefin, ar 01286 889 207 neu e-bostio 

walis.george@grwpcynefin.org 

▪ Gwenda Squire, Rheolwr Adnoddau Dynol, Grŵp Cynefin, ar 01745 818 474 neu e-

bostio Gwenda.Squire@grwpcynefin.org 

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r broses recriwtio, cysylltwch ag un o ymgynghorwyr Altair Ltd:  

▪ Judy Wayne, Cyfarwyddwr Altair Ltd ar 07880 606 067 neu e-bost 

judy.wayne@altairltd.co.uk 

▪ Kimberley Wallace, Cyfarwyddwr Altair Ltd ar 07585 954 218 neu e-bost 

kimberley.wallace@altairltd.co.uk 

  

mailto:Dafydd.Lewis@grwpcynefin.org
mailto:walis.george@grwpcynefin.org
mailto:Gwenda.Squire@grwpcynefin.org
mailto:judy.wayne@altairltd.co.uk
mailto:kimberley.wallace@altairltd.co.uk
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Sut i ymgeisio  

Os hoffech chi wneud cais am swydd Prif Weithredwr Grŵp Cynefin, ewch i: 

http://www.altairltd.co.uk/job/Grwpcynefin-ceo-190/. Llenwch ein ffurflen gofrestru a 

chyflwynwch y dogfennau a ganlyn fel atodiadau (dylech arbed eich ffeiliau gyda’ch cyfenw 

yn gyntaf, yna eich enw cyntaf ac yna ddisgrifiad y ffeil, os gwelwch yn dda):   

 

▪ CV manwl (dim mwy na 3 ochr A4) yn cynnwys manylion am swyddi blaenorol (a’r 

dyddiadau), maint y cyllidebau, y timau dan eich rheolaeth â’r llwyddiannau allweddol  

▪ Datganiad cefnogol (dim mwy na 3 ochr A4) yn egluro’r hyn sy’n eich cymell i 

ymgeisio am swydd Prif Weithredwr Grŵp Cynefin ac yn ymdrin â’r prif feysydd ym 

manyleb yr unigolyn (crynodeb o sut y credwch bod eich profiad chi yn eich gwneud 

chi’n ymgeisydd addas). Rhowch enghreifftiau o gyflawniadau penodol yn ystod y pum 

mlynedd ddiwethaf sy’n dangos eich bod yn gymwys ar gyfer y rôl    

▪ Manylion cyswllt llawn (enw, teitl swydd, sefydliad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost) dau 

eirda (yn cynnwys eich cyflogwr cyfredol os yw’n berthnasol). Sylwer na fyddwn yn 

gofyn am eirda heb gael eich caniatâd chi ymlaen llaw 

▪ Ffurflen Monitro Recriwtio wedi’i llenwi (mae’r ffurflen i’w chael mewn fersiwn Word 

ar ein gwefan) sydd i’w gweld yn Atodiad 1 y pecyn recriwtio hwn   

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 10:00am ar 11 Medi 2017 a chyfeirnod y swydd yw: 

ALT190.  

Bydd eich cais yn cael ei gydnabod a’i drin mewn cyfrinachedd llwyr.   

 

Y broses asesu a dethol  

Bydd yr holl geisiadau’n cael eu hystyried a’u hasesu yn erbyn gofynion Manyleb yr Unigolyn 

er mwyn dethol ymgeiswyr ar gyfer rhestr hir i ddechrau. Os ydych chi’n llwyddiannus ar y 

cam hwn, bydd Altair yn cysylltu gyda chi gyda rhagor o fanylion. Os ydych chi’n aflwyddiannus 

ar y cam hwn byddwch yn derbyn e-bost oddi wrthym ni a chynigir adborth i chi.  

Cynhelir cyfweliadau dechreuol gyda’r Panel Recriwtio ac Altair, ac wedi hynny bydd nifer llai 

o ymgeiswyr yn cael gwahoddiad i wneud asesiadau ar-lein cyn diwrnod y cyfweliadau 

terfynol.   

Bydd yr ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cyfarfod ag aelodau’r bwrdd ar y noson cyn diwrnod y 

cyfweliadau terfynol. Bydd y cyfweliad ffurfiol gerbron y Panel Recriwtio yn cynnwys cyflwyniad 

ar destun penodol. 

  

http://www.altairltd.co.uk/job/Grwpcynefin-ceo-190/
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Atodiad 1 | Ffurflen monitro recriwtio  

CYFRINACHOL / CONFIDENTIAL 

 

  

FFURFLEN MONITRO CYFLE CYFARTAL 

AC AMRYWIAETH 

EQUAL OPPORTUNITY AND DIVERSITY 

MONITORING FORM 

Nid oes rheidrwydd arnoch i gwblhau’r ffurflen hon ond 
byddwn yn gwerthfawrogi pe baech cystal â chymryd yr 
amser i’w chwblhau gan fod y wybodaeth yn ein galluogi i 
fonitro a gwella ein polisïau a’n prosesau cyfle cyfartal ac 
amrywiaeth. Bydd y ffurflen hon yn cael ei gwahanu oddi 
wrth weddill eich ffurflen gais cyn i’r broses o dynnu 
rhestr fer gymryd lle er sicrhau bod penderfyniadau yn 
cael eu gwneud ar sail teilyngdod. Caiff unrhyw wybodaeth 
ei drin yn gwblgyfrinachol. 

You are not obliged to complete this form but we would 
appreciate if you could take the time to complete it as the 
information allows us to monitor and improve our equal 
opportunity and diversity policies and procedures. 
This form will be separated from the rest of your application 
form before the process of shortlisting takes place in order 
to ensure that decisions are made on merit. Any information 
will be treated in the strictest confidence. 

Swydd yr ymgeisir amdani / Position applied for 

 

 

 

 

Tras Ethnig / Ethnic Origin 

 

A. Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig/Asian or Asian British 

 Bangladeshi / Bangladeshi 

 Indiaidd / Indian 

 Pacistani / Pakistani 

 Arall - ymhelaethwch os gwelwch yn dda / Other - please elaborate 

 

 

  

B. Du neu Ddu Prydeinig / Black or Black British 

 Affricanaidd / African 

 Caribiaidd / Caribbean 
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 Arall - ymhelaethwch os gwelwch yn dda / Other - please elaborate 

 

 

 

C. Tsieineaidd / Chinese 

 Tsieineaidd / Chinese 

 Arall - ymhelaethwch os gwelwch yn dda / Other - please elaborate 

 

 

 

CH. Hil Gymysg / Mixed Race 

 Gwyn ac Asiaidd / White and Asian 

 Gwyn a Du Affricanaidd / White and Black African 

 Gwyn a Du Caribiaidd / White and Black Caribbean 

 Arall - ymhelaethwch os gwelwch yn dda / Other - please elaborate 

 

 

 

D. Gwyn / White 

 Prydeinig / British 

 Prydeinig Cymreig / British Welsh 

 Prydeinig Saesneg / British English 

 Prydeinig Albanaidd / British Scottish 

 Prydeinig Gwyddelig / British Irish 

 Arall - ymhelaethwch os gwelwch yn dda / Other - please elaborate 

 

 

 

DD.  Ddim am ddatgelu fy nhras ethnig / Prefer not to disclose my ethnic origin 
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A fyddech cystal â nodi eich dyddiad geni / Please indicate your date of birth 

 
 
 
 Ddim am ddatgelu / Prefer not to 
say 

  

A oes gennych chi unrhyw anabledd neu gyflwr iechyd? / Do you have any disability or health condition? 

  

 Oes / Yes  Na / No  Ddim am ddatgelu / Prefer not to say 

 

 

 

 

A fyddech cystal â nodi eich rhyw? / Please indicate your gender? 

 

 Gwryw / Male  Benyw / Female  Arall / Other  Ddim am ddatgelu / Prefer not to say 

 
 

A ydych yn ystyried eich hun yn drawsrywiol (unigolyn sydd am newid ei ryw o’i ryw genedigol)? 

Do you consider yourself transgender (a person wanting to change their gender from their birth gender)? 

 
  Ydwyf / Yes   Nac Ydwyf / No   Ddim am ddatgelu / Prefer not to say 

 

Beth yw eich crefydd neu gred? / What is your religion or belief? 

 

 Bwdydd 

     Buddhist 

 Cristion 

     Christian 

 Hindw 

     Hindu 

 Iddewig 

     Jewish 

 Mwslim 

    Muslim 

 Sikh 

    Sikh 

 Dim Crefydd 

    No Religion 

 Ddim am ddatgelu             

Prefer not to say 

  

 

Dyddiad Geni / Date of Birth  

 

Lle’n briodol, nodwch os oes angen i ni sicrhau trefniadau arbennig naill ai yn ystod y broses recriwtio neu mewn 

cyflogaeth? 

Where appropriate, please indicate if you need us to make special arrangements either during the recruitment process or 

in employment? 
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Unrhyw grefydd neu gred arall, ymhelaethwch os gwelwch yn dda / Any other religion or belief, please elaborate: 

 

 

 

 

Beth yw eich cyfeiriadedd rhywiol? / What is your sexual orientation? 

 

 Hoyw/Lesbiaidd (atyniad tuag at bobl o’r un rhyw â chi) 

    Gay/Lesbian (attraction towards people of the same sex as you) 

 Heterorywiol (atyniad tuag at bobl o’r rhyw arall) 

     Heterosexual (attraction towards people of the opposite sex) 

 Deurywiol (atyniad tuag at bobl o’r un rhyw â chi ac o’r rhyw arall) 

     Bisexual (attraction towards people of the same and the opposite sex as you) 

 Ddim am ddatgelu 

     Prefer not to say 

Unrhyw gyfeiriadedd rhywiol arall, ymhelaethwch os gwelwch yn dda: 

Any other sexual orientation, please elaborate: 

 

 

 

Gwarchod Data / Data Protection 

 

Deallaf y gall y wybodaeth yma gael ei gadw a’i brosesu fel rhan o brosesau recriwtio a monitro cyfle cyfartal ac amrywiaeth 

GrŵpCynefin a rhoddaf fy nghaniatâd i’r wybodaeth gael ei ddefnyddio i’r pwrpas yma. 

I understand that this information may be kept and processed as part of Grwˆp Cynefin’s recruitment and equal opportunity 

and diversity monitoring processes and that I give my permission for the information to be used for this purpose. 

 

Arwyddwyd / 

Signature 

 

 

Dyddiad / Date 
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Monitro hysbysebu recriwtio – Cyfeirnod swydd ALT190 

 

Sut ddaethoch chi i wybod am y cyfle hwn?  

 Rhowch ✓ fel bo’n briodol, os gwelwch yn dda  

Bwletin electronig Altair   

Gwefan Altair   

Altair wedi cysylltu gyda mi yn 

uniongyrchol  

 

LinkedIn  

Pori’r we  

‘Inside Housing’ ar-lein    

Ar lafar  

Dull arall Rhowch fanylion os gwelwch yn dda 
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Atodiad 2 | Hysbyseb 

Prif Weithredwr  

Grŵp Cynefin 

£92,750 ynghyd â lwfans car a buddion eraill  

 
Mae Grŵp Cynefin yn falch o’i dreftadaeth Gymreig ac ymrwymiad cymdeithasol cryf i 

ddarparu datrysiadau tai newydd yn ogystal â buddion cymdeithasol, economaidd ac 

amgylcheddol ehangach i’r ardaloedd lleol rydym ni’n eu gwasanaethu yn ardal hardd gogledd 

Cymru a gogledd Powys.    

Mae Grŵp Cynefin yn gweithredu ers pedair blynedd yn dilyn uno llwyddianus Cymdeithas 

Tai Clwyd a Chymdeithas Tai Eryri yn 2014 a’n cenhadaeth yw ‘darparu cartrefi a 

gwasanaethau rhagorol, datblygu cymunedau cynaliadwy lle mae pobl yn dymuno 

byw’. 

Mae trosiant Grŵp Cynefin yn £23.6 miliwn, mae’n rheoli mwy na 3,800 o gartrefi gyda budd 

mewn bron i 800 o gartrefi rhan berchnogaeth. Bwriadwn adeiladu oddeutu 330 o gartrefi rhent 

cymdeithasol a chanolraddol newydd yn ystod y tair blynedd nesaf.   

 

Rydym ni’n gyfrifol am ddwy asiantaeth Gofal a Thrwsio, yn aelod o Bartneriaeth Tai Cymru 

ac yn rheoli prosiectau cymunedol lleol niferus, yn cynnwys rhai ar gyfer pobl â chyflyrau 

iechyd meddwl, prosiectau digartrefedd, hyfforddiant galwedigaethol i bobl ifanc, 

gwasanaethau trais yn y cartref (trwy gyfrwng Gorwel) a gwasanaethau cymorth i bobl hŷn.  
 

Rydym ni’n ymfalchïo yn y ffaith bod y Gymraeg yn ganolog i’r ffordd rydym ni’n gweithio ac 

rydym ni’n rhoi cymunedau, gwledig a threfol, wrth graidd yr hyn rydym ni’n ei wneud. Rydym 

yn gwerthfawrogi’r cysylltiad sydd gennym ni gyda’n tenantiaid a’u cyfranogiad a’u cyfraniad 

in gweithgareddau.   

 

Dan arweinyddiaeth bwrdd rheoli cryf, wed’i gefnogi gan dîm gweithredol eithriadol a 

phrofiadol, rydym ni’n falch o frwdfrydedd a gwaith caled aelodau’r bwrdd, ein staff a 

phartneriaid ffyddlon, a’r diwylliant cadarnhaol sy’n gwneud Grŵp Cynefin yn lle gwych i 

weithio ynddo.   
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Bydd ein Prif Weithredwr presennol yn ymddeol yng Ngwanwyn 2018. Rydym ni’n chwilio am 

arweinydd eithriadol, cyfathrebwr heb ei ail a siaradwr Cymraeg sy’n medru llywio trwy 

gymhlethdodau’r sector tai cymdeithasol. Dylai ymgeiswyr fod yn uchelgeisiol a deinamig 

gydag angerdd tuag at ddiben cymdeithasol. Os ydych chi’n rhannu’r ffordd rydym ni’n edrych 

ar y byd ac yn meddu ar y sgiliau a’r profiad a fydd yn ein cynorthwyo i wireddu ein cynlluniau, 

yna byddem wrth ein boddau’n clywed gennych chi. Dyma’r adeg ddelfrydol i ymuno gyda ni 

a’n helpu i siapio dyfodol Grŵp Cynefin.  

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10:00am, Dydd Llun, 11 Medi 2017. 

 

This is an advert for the post of Chief Executive for Grwp Cynefin Housing Association for 

which fluency in the Welsh language is essential 


