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Llythyr croeso   

Annwyl Ymgeisydd, 

Diolch i chi am fynegi diddordeb yn Grŵp Tai Pennaf a’n cynlluniau i benodi Cyfarwyddwr 

Gweithredol Adnoddau yn dilyn newidiadau diweddar yn ein Huwch Dîm Rheoli.  

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ymuno â ni, i’n helpu i wireddu ein huchelgais. Rydym yn 

chwilio am arweinydd profiadol i weithio gyda’r tîm Gweithredol ac adeiladu ar lwyddiant y 

Grŵp, ac i ddylanwadu, siapio ac yna cyflawni ein strategaeth at y dyfodol. Rwyf yn newydd 

i’r busnes, ac mae’r potensial am dwf a chreu gwarged sydd gennym yn fy nghyffroi yn fawr.  

Rwyf am i ni fedru gwneud mwy i fuddsoddi yn ôl yn y gwasanaethau i gwsmeriaid ac i 

ymdrin â thlodi a diffyg cyfartaledd; ac i gefnogi iechyd a lles staff a phreswylwyr. Rwyf hefyd 

am adfywio ein gwerthoedd a’n ffyrdd o weithio fel ein bod yn gallu bod yn fusnes sy’n 

arwain y blaen a all recriwtio’r dalent orau yn y sector a chynnig datblygiad gyrfa gwych i’n 

holl bobl. 

Mae Pennaf yn cael ei gydnabod fel Grŵp cadarn, amrywiol sydd wedi ei hen sefydlu, gyda 

barn reoleiddiol gref gan Lywodraeth Cymru, sy’n dangos ansawdd ein gwasanaethau a’n 

rheolaeth ariannol. Yn 2017, cyhoeddodd is-gwmni ariannol y Grŵp fond £250m a restrwyd 

yn gyhoeddus, y cyntaf yng Nghymru. Mae hyn wedi galluogi’r sefydliad i osod targed 

uchelgeisiol i gynyddu ein stoc o 25% yn y 4 mlynedd nesaf 

Arweinir ni gan fwrdd cryf a Thîm Gweithredol profiadol llawn ysgogiad, a chefnogir ni gan 

ein staff ymroddedig, brwdfrydig a thalentog.   Mae gan Grŵp Pennaf ddiwylliant positif ac 

mae’n lle cyfeillgar sy’n ysbrydoli i weithio. 

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr â sgiliau arwain eithriadol, medr strategol ac ethos 

cymdeithasol a’r gallu i adeiladu ar y cysylltiadau sy’n bodoli gyda rhanddeiliaid allweddol fel 

ein Cyllidwyr a’r Rheoleiddiwr. Bydd sgiliau pobl rhagorol yn hanfodol ar gyfer y rôl, gyda’r 

gallu i ysgogi staff, deall cwsmeriaid a chyflawni newid positif. Mae’r rôl yn trafod nifer o 

ddisgyblaethau; a bydd angen i chi fod yn gymwys yn ariannol.   
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Mae’r wybodaeth sydd ynghlwm yn rhoi darlun manylach i chi o’r Grŵp. Gellir gweld rhagor o 

wybodaeth gefndirol hefyd ar ein gwefan http://www.pennafgroup.co.uk/. 

Rydym mewn lleoliad canolog ar hyd coridor Gogledd Cymru, 35 munud o Gaer, 45 o Lerpwl 

ac awr o Fanceinion. Rydym yn gwmni sy’n falch ein bod yn dod o Gymru a Saesneg yw 

iaith ein busnes.    

Os ydych chi’n gallu rhoi’r arweiniad a’r cyfarwyddyd yr ydym yn chwilio amdanynt i symud y 

Grŵp ymlaen, yna rwyf yn edrych ymlaen yn fawr i glywed gennych. Am sgwrs anffurfiol a 

chyfrinachol am y rôl ffoniwch fi ar 01745 536887. 

Cofion cynnes 

 

Clare Budden 

Prif Weithredwraig y Grŵp 
  

http://www.pennafgroup.co.uk/
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Ynglŷn â Grŵp Tai Pennaf   

Mae Grŵp Tai Pennaf yn gweithredu ar draws ardal y saith awdurdod lleol yng ngogledd a 

chanolbarth Cymru. Mae gan y Grŵp 6,000 o gartrefi dan ei reolaeth a rhaglen ddatblygu fawr 

yn weithredol. Mae trosiant y Grŵp yn £39.4m a chefnogir y Grŵp gan 700 o aelodau staff 

ymroddedig a brwdfrydig. 

Strwythur y Grŵp 

Mae Grŵp Pennaf ar hyn o bryd yn cynnwys Pennaf Cyfyngedig, y rhiant gwmni a nifer o is-

gwmnïau, y prif rai yw: 

▪ Cymdeithas Tai Clwyd Alyn Cyf – Landlord Cymdeithasol Cofrestredig elusennol 

sy’n darparu tai ac anghenion gofal cysylltiedig, mae’r gymdeithas dai yn rheoli 5,729 

uned.  

▪ Cymdeithas Tai Tŷ Glas Cyf – is-gwmni elusennol i Pennaf i hwyluso gwell defnydd 

o adnoddau ariannol ar gyfer tai gofal ychwanegol.  Mae gan Tŷ Glas 273 o gartrefi.  

▪ Tir Tai Cyf – asgell ddatblygu’r Grŵp, sy’n gwneud yr holl weithgareddau datblygu ar 

ran y Grŵp; mae’n gwmni cyfyngedig trwy warant. 

▪ Cyllid Tai PenArian Plc, cyfrwng diben arbennig a sefydlwyd i weinyddu cyllid y bond 

£250 miliwn ar ran y grŵp. 

 

 

Ein hanes 

Cychwynnodd Grŵp Tai Pennaf gyda Chymdeithas Tai Clwyd Alyn a lansiwyd yn Hydref 1978 

fel Landlord Cymdeithasol Cofrestredig anelusennol (LCC), er mwyn diwallu anghenion tai 

cynyddol y gymuned yng Ngogledd Cymru. 
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Mae Pennaf yn awr yn grŵp cymdeithas dai amlwg, gydag enw da rhagorol am ansawdd ei 

wasanaethau a’i ymrwymiad i’r cymunedau lleol.  Rydym yn parhau i dyfu trwy ddefnyddio ein 

hadnoddau mewn modd blaengar ynghyd â diben cymdeithasol cryf. Ond rydym yn cydnabod 

bod ein strwythur grŵp yn gymhleth ac y gallai hyn arwain at ddiffyg eglurder am atebolrwydd 

a llunio penderfyniadau ac yn sicr mae yn ychwanegu costau gweithredu at y Grŵp. Yn 

ddiweddar mae Bwrdd Pennaf wedi cytuno, mewn egwyddor, yn amodol ar ddadl fusnes lawn, 

i gyfuno’r 3 Cymdeithas Dai yn un Gymdeithas, gydag un is-gwmni masnachol, a PenArian a 

Tir Tai yn parhau. 

Datblygu 

Mae’r cynlluniau datblygu tymor hwy ar gyfer y Grŵp yn uchelgeisiol ac wedi eu seilio ar y 

Strategaeth Ddatblygu a Buddsoddi.  Tynnodd y Grŵp fenthyciadau o £160m i lawr gan ei 

alluogi i gyfuno ei ddyled a chyflawni rhaglen ddatblygu fawr. Ein cynllun, ar yr amod bod cyllid 

grant ar gael, yw darparu dros 1500 o gartrefi newydd erbyn 2021/22. Arweiniodd 

gweithgareddau datblygu diweddar at 412 uned newydd (buddsoddiad o gyfanswm o 

£61m).  Mae’r rhaglen yn cynnwys prosiectau adeiladu o’r newydd ac adnewyddu gan 

gynnwys adeiladau rhestredig ac mae’r gweithgareddau hyn yn creu budd lleol ychwanegol o 

bwys a buddsoddiad mewn crefftau, cyflenwyr, hyfforddiant a phrentisiaid i gefnogi economi 

Cymru. 

Barn Reoleiddiol Llywodraeth Cymru – Statws Cyd-reoleiddio 

Roedd Barn Reoleiddiol Llywodraeth Cymru ym Medi 2018 yr uchaf posibl ac yn cadarnhau’r 

canlynol: 

Llywodraethu a Gwasanaethau – Safonol 

▪ Yn dynodi a rheoli risgiau newydd a’r rhai sy’n dod i’r amlwg yn briodol 

Hyfywedd Ariannol – Safonol 

▪ Yn cyflawni gofynion rheoleiddiol ac mae ganddo’r gallu ariannol i ymdrin â 

sefyllfaoedd yn briodol  
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Arweinyddiaeth yn Grŵp Tai Pennaf  

Arweinir Pennaf gan Fwrdd a Thîm Rheoli Gweithredol gydag ystod eang o brofiad mewn 

meysydd perthnasol, sy’n gyfrifol am arwain cyfeiriad strategol a datblygiad y Grŵp yn unol 

ag egwyddorion craidd y Grŵp a’i ddiben. 

Mae’r Bwrdd fel a ganlyn 

Stephen Porter – Cadeirydd  

Ymunodd Stephen â Bwrdd Rheoli Pennaf ym Medi 2015, ac fe’i penodwyd yn Gadeirydd yng 
Ngorffennaf 2016.  Mae Stephen wedi gweithio yn y Sector Tai Cymdeithasol ers 41 mlynedd ac 
mae’n dwyn cyfoeth o brofiad hefo fo.  Cyn ei ymddeoliad yn 2013, roedd yn Brif Weithredwr ar 
Gymdeithas Dai fawr yng Ngogledd Orllewin Lloegr. 

Peter Lewis – Is-gadeirydd  

Mae Peter yn gyfrifydd cymwys sydd â phrofiad eang yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.   Ar hyn 
o bryd mae’n Gadeirydd ar Rwydwaith Aelodau Gogledd Cymru Cymdeithas y Cyfrifyddion a 
Ardystiwyd Siartredig ac mae’n gweithio fel Pennaeth Cyllid i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr 

Dr Sarah Horrocks  

Mae Sarah wedi ymddeol o fod yn Bediatrydd Cymunedol Ymgynghorol i Fwrdd Iechyd Prifysgol 
Betsi Cadwaladr.  Mae yn Gadeirydd ar Fwrdd Clwyd Alyn. 

Paul Robinson  

Mae Paul yn Rheolwr Rheoleiddio a Pholisi profiadol, gyda gwybodaeth eang ym meysydd 
llywodraethu, rheoleiddio, cydymffurfio, ymlyniad cwsmeriaid, datblygu polisi, adolygu perfformiad 
a chynlluniau marchnata.   Mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad mewn rheoli strategol. Mae 
hefyd yn Gadeirydd ar Fwrdd Tŷ Glas. 

Mike Hornsby  

Mae Mike yn Syrfëwr Meintiau Siartredig ac yn Aelod Cofrestredig o’r Gymdeithas er Diogelwch 
Prosiectau.   Mae ganddo 26 mlynedd o brofiad o ddarparu gwasanaethau syrfëwr meintiau a 
bu’n gyfarwyddwr yn y maes preifat ers dros 16 mlynedd.  Mae’n Gadeirydd ar Fwrdd Rheoli Tir 
Tai. 

Mrs Sara Mogel OBE  

Ymddeolodd Sara fel Pennaeth Coleg yn 2013 ar ôl gyrfa mewn ysgolion, colegau, awdurdod lleol 
ac arolygiaeth genedlaethol.  Dyfarnwyd OBE iddi am ei gwasanaethau i addysg alwedigaethol yn 
Ionawr 2014. 

Clare Budden 

Ymunodd Clare â’r Grŵp yn Ebrill 2018 ac mae’n Brif Weithredwraig ar Grŵp Pennaf. Mae ganddi 
brofiad eang mewn Llywodraeth Leol a’r sector Cymdeithasau Tai. Bu mewn nifer o swyddi 
llywodraethu mewn Cymdeithasau Tai yn Lloegr hefyd ac yn y sector menter gymdeithasol ac nid 
er elw.       
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Mae gwybodaeth am aelodau byrddau’r is-gwmnïau ar gael ar ein gwefannau. 

Mae’r Tîm Gweithredol newydd fel a ganlyn 

 

Trevor Henderson – Cyfarwyddwr Gweithredol Newid Busnes  

Ymunodd Trevor â’r Grŵp yn 1999 fel Cyfarwyddwr Cyllid.  Yn ystod ei yrfa cafodd Trevor 
brofiad eang mewn cyllid ac archwilio yn y sector cyhoeddus ac mewn diwydiant peirianneg 
trwm.   Bu Trevor hefyd yn gynrychiolydd ar Gyngor Cenedlaethol Cartrefi Cymunedol 
Cymru.  Rôl ddiweddaraf Trevor ar y Grŵp, cyn cymryd ei swydd newydd tymor penodol 
(hyd Fedi 2019), oedd Dirprwy Brif Weithredwr. 

 

Paul Seymour – Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Preswylwyr 

Mae gan Paul brofiad helaeth ac amrywiol yn y diwydiant tai a bu’n Gyfarwyddwr Grŵp, 
Gwasanaethau Landlord i’r Your Housing Group. Un o’r 20 uchaf ymhlith Darparwyr Tai 
Cofrestredig y Deyrnas Unedig â mwy na 2000 o staff, yn rheoli 32,000 eiddo a gyda 
throsiant blynyddol o £158 miliwn. 

 

David Lewis – Cyfarwyddwr Gweithredol Rheoli Asedau  

Ymunodd Dave â’r Grŵp gyntaf yn 1991 fel prentis peiriannydd gwresogi a phlymio i Clwyd 
Alyn.  Bu gan Dave nifer o swyddi yn y Grŵp ac ar hyn o bryd mae’n rheoli’r gwasanaeth 
rheoli asedau. 
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Craig Sparrow - Cyfarwyddwr Gweithredol Datblygu  

Cychwynnodd Craig ei yrfa ym maes tai pan ymunodd â Chymdeithas Tai Clwyd Alyn fel 
hyfforddai ac erbyn hyn mae ganddo dros 30 mlynedd o brofiad yn y sector.  Bu’n rheoli’r 
swyddogaeth ddatblygu hyd 2008 ond dychwelodd i Grŵp Tai Pennaf yn Gyfarwyddwr yn 
2017. 

Elaine Gilbert – Cyfarwyddwr Gweithredol Adnoddau Dynol Cyfathrebu a Marchnata 

Ymunodd Elaine â Pennaf yn 2015 fel Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol ar ôl bod mewn nifer o 
swyddi uchel yn y Sectorau Fferyllol, Hedfanaeth ac Nid Er Elw. 

Yn Awst 2018 cymerodd Elaine gylch gorchwyl ehangach oedd yn cynnwys cyfrifoldeb am y 
tîm Marchnata a Chyfathrebu a rôl yn y Tîm Gweithredol.  

 

Byw a Gweithio yng Nghymru 
 
Rydym yn gweithio mewn rhan ddeniadol o Ogledd Cymru; mae’r Tîm Gweithredol yn gweithio 
o’n prif swyddfa ar Barc Busnes Llanelwy yn Sir Ddinbych, sydd o fewn pellter cymudo i 
Lerpwl, Manceinion a Swydd Gaer. Byddwn yn darparu cymorth i symud i ymgeiswyr addas. 
Mae’r Grŵp yn gweithredu mewn amrywiaeth o ardaloedd awdurdod lleol ar draws Gogledd 
Cymru; Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam a Phowys.  
 
Os ydych chi’n newydd i’r ardal, Gogledd Cymru yw’r unig fan ym Mhrydain i gyrraedd rhestr 
‘Best in Travel’ Lonely Planet yn 2017.  O’r gororau yn Wrecsam a Llangollen yn y dwyrain i 
greigiau’r môr ar Ynys Môn a Phenrhyn Llŷn yn y gorllewin, mae Gogledd Cymru yn cynnig 
popeth o draethau hardd i olygfeydd mynyddig trawiadol a threftadaeth ddifyr. 
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Proffil y rôl  

Disgrifiad Swydd 

Teitl Swydd:   Cyfarwyddwr Gweithredol Adnoddau  

Atebol i:   Brif Weithredwr y Grŵp  

Yn gyfrifol am: Rheolwr Ariannol, Pennaeth TG, Rheolwr Llywodraethu 

Rheoliadau a Sicrwydd, Rheolwr Cydymffurfio 

Cyflog:   Cystadleuol 

Arweinyddiaeth a Diwylliant Corfforaethol 

• Darparu arweiniad sy’n ysbrydoli, gan ddatblygu a hybu diwylliant sy’n gwneud Grŵp 

Pennaf yn lle gwych i weithio, lle mae pobl yn cyflawni ar eu gorau bob amser. 

• Yn rhoi sicrwydd i’r Byrddau trwy berfformiad ariannol cryf a dulliau rheoli cadarn ac 
wedi eu rheoli’n dda.  

• Yn hyrwyddo diwylliant sy’n rhoi’r pwyslais ar y cwsmer ac yn cael ei yrru ganddo. 

• Yn arweinydd gweithredol ac effeithiol; yn aelod o’r Tîm Rheoli Gweithredol, gan 

gyfrannu at ddatblygu a chyflawni amcanion a gweithgareddau’r Grŵp. 

• Arwain y gwaith o gynhyrchu Cynllun Busnes blynyddol a gosod a monitro nodau a 

thargedau strategol. 

• Darparu dyletswyddau Ysgrifennydd Cwmni i’r Grŵp 

 

Rheolaeth Ariannol a Gwerth Am Arian 

• Cyfrifoldeb cyffredinol am yr holl weithgareddau ariannol trwy’r Rheolwr Ariannol. 

• Adolygu a gweithredu systemau newydd i gynnig dull o roi adroddiadau ariannol i 

bob maes gwasanaeth fel y bydd yn briodol. 

• Sicrhau bod cyllidebau cyfalaf a refeniw’r Grŵp yn cael eu paratoi yn gywir ac mewn 

pryd. 

• Arwain ar baratoi’r cyfrifon terfynol. 

• Arwain gwerthusiadau ariannol ar gyfer prosiectau neu gynlluniau newydd, gan 

sicrhau bod yr holl risgiau yn hysbys, a bod gwybodaeth lawn yn cael ei rhoi i alluogi 

gwneud penderfyniadau effeithiol. 

• Sicrhau bod atebolrwydd treth y Grŵp yn cael ei gyfrifo yn gywir, a bod yr holl 

ffurflenni angenrheidiol yn cael eu llenwi. 

• Arwain ar ddatblygu a gweithredu strategaeth gwerth am arian gadarn. 
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Cyllid a Rheolaeth ar y Trysorlys 

• Arwain gweithgaredd Rheoli’r Trysorlys a llunio rhagolygon ariannol tymor hir, gan 
sicrhau bod gan y Grŵp adnoddau digonol o ran cyfalaf ar yr amser cywir am y pris 
mwyaf cost-effeithiol i wireddu ei uchelgais gan sicrhau bod yr holl ymrwymiadau 
ariannol yn cael eu bodloni a bod rheolaeth risg yn gadarn.  

• Sicrhau cyllid priodol i ariannu amcanion cytunedig y Grŵp. 

• Rheoli portffolio benthyciadau’r Grŵp a pharatoi adroddiadau ad-dalu benthyciadau a 
llif arian yn ôl y gofyn. 

• Goruchwylio rheolaeth ar gofrestr asedau ac ymrwymiadau’r Grŵp. 
 

Risg, Cydymffurfio, Archwilio Mewnol a Rheoli Perfformiad 

• Cyfrifoldeb cyffredinol am system archwilio fewnol y Grŵp. 

• Arwain adolygiadau ar systemau rheoli mewnol a pharatoi adroddiadau cyson i 

Bwyllgor Sicrwydd y Grŵp a/neu’r Bwrdd fel bydd yn briodol. 

• Sicrhau bod yr holl ffurflenni ar gyfer Llywodraeth Cymru, cyllidwyr, statudol a rhai 

eraill perthnasol yn cael eu llenwi. 

• Datblygu a chynnal prosesau rheoli risg yn ymwneud â’r holl feysydd risg sylweddol 

i’r Grŵp. 

• Trwy’r rheolwr cydymffurfio, sicrhau bod yr holl faterion iechyd a diogelwch yn cael 

eu monitro, bod adroddiad amdanynt a bod gweithredu i ymdrin ag unrhyw risgiau. 

• Sicrhau bod cadw at yr holl brotocolau caffael.  

• Arwain ar ddatblygu a gweithredu strategaeth rheoli perfformiad sy’n sicrhau bod y 

grŵp yn gallu cyflawni perfformiad yn y chwartel uchaf. 

 

 

Technoleg Gwybodaeth 

• Cyfrifoldeb cyffredinol, trwy Bennaeth TG, am weithredu a 

chynnal a chadw’r holl systemau, strategaethau a pholisïau TG. 

• Arwain datblygiad a sicrhau bod gwasanaeth TG yn cael ei weithredu sy’n bodloni 

gofynion yr holl staff a chwsmeriaid ar draws y Grŵp 

• Cefnogi gweithredu’r Strategaeth TG 

 

Llywodraethu 

• Gweithio ar y cyd gyda’r Prif Swyddog Gweithredol i sicrhau bod gan y Grŵp 

drefniadau llywodraethu effeithiol yn eu lle, gan gynnwys bwrdd medrus, strwythur 

pwyllgor effeithiol a chynlluniau dirprwyo addas. 
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Manyleb person 

Cymwysterau ▪ Addysg berthnasol i lefel gradd neu brofiad cyfatebol. 

▪ Wedi cymhwyso yn llawn ag ACA/ACCA/CIMA gyda phrofiad 

blaenorol o reolaeth ariannol a rhoi adroddiadau rheoli. 

 

Profiad ▪ Profiad o arwain ac ysgogi timau staff mawr. 

▪ Profiad o gynllunio strategol, gan hwyluso twf sefydliad. 

▪ Profiad o weithio yn llwyddiannus ochr yn ochr ag ystod o 

fyrddau a thimau o uwch reolwyr. 

▪ Profiad o weithio gyda rheolaeth ariannol a chyllidebol 

cymhleth, yn ogystal â rheoli risg. 

▪ Profiad profedig o ddatblygu ffrydiau cyllido gwahanol 

▪ Profiad o ymwreiddio strategaeth TG mewn sefydliad 

amrywiol (dymunol)  

▪ Profiad o weithio ar lefel Cyfarwyddwr (dymunol).  

▪ Profiad o reolaeth ariannol ar raglenni datblygu mawr 

(dymunol). 

 

Gwybodaeth a 
sgiliau 

▪ Sgiliau arwain cryf, gyda’r gallu i ennyn ymlyniad staff, 

gweithredu newid cadarnhaol ac ennyn ymlyniad 

rhanddeiliaid. 

▪ Dealltwriaeth o’r sialensiau a’r cyfleoedd yn y sector tai 

cymdeithasol yng Nghymru. 

▪ Y gallu i lunio a rheoli perthynas effeithiol gyda Llywodraeth 

Cymru, partneriaid, awdurdodau lleol a rhanddeiliaid eraill. 

 

Nodweddion ▪ Y gallu i gydbwyso diben cymdeithasol a masnachol. 

▪ Arddull arwain sy’n ysbrydoli sy’n hyrwyddo diwylliant ‘pobl yn 

gyntaf’. 

▪ Lluniwr penderfyniadau hyderus. 

▪ Gwytnwch a’r gallu i addasu. 

▪ Deallus yn emosiynol. 

 

Arall ▪ Byddai Cymraeg ysgrifenedig a llafar o gymorth ond nid yw’n 

hanfodol 
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Prif delerau ac amodau  

Budd Manylion 

Cyflog ▪ Cyflog cystadleuol  

Lwfans milltiroedd ▪ Milltiroedd ar gyfradd HMRC (yr uchafswm yn 45c y 

filltir ar hyn o bryd) 

Pensiwn ▪ Cynllun Pensiwn Tai Cymdeithasol (SHPS)  

▪ Cynllun cyfraniadau diffiniedig 

▪ Bydd y cyflogwr yn cyfateb cyfraniadau'r gweithiwr 

rhwng 3% ac 8% 

▪ Yswiriant Bywyd yn gysylltiedig at aelodaeth o 

bensiwn – 3 x cyflog 

Gwyliau blynyddol ▪ 30 o ddyddiau'r flwyddyn a Gwyliau Banc 

Pecyn symud ▪ Cefnogaeth i symud ar gael  

Buddion eraill ▪ Cynllun Buddion Gwirfoddol gan gynnwys 

gostyngiadau adwerthu, talebau gofal plant a llygaid, 

yswiriant bywyd ychwanegol, cynllun iechyd, cynllun 

beicio i’r gwaith, talu ffioedd proffesiynol blynyddol 
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Amserlen recriwtio 

Cyfnod recriwtio Dyddiad 

Ffenestr recriwtio yn agor  Dydd Iau 20 Medi 2018 

Dyddiad cau 9.00am, ddydd Llun 8 Hydref 2018 

Cyfweliadau cychwynnol* w/c 15 Hydref 2018 

Asesiadau seicometrig a thystlythyrau 19 – 23 Hydref 2018 

Cyfweliadau Terfynol* Tachwedd 6ed 2018 

* Nodwch yn glir yn eich Datganiad i Gefnogi os nad ydych yn gallu bod yn bresennol ar unrhyw un o’r dyddiadau 

allweddol hyn.   

Rhagor o wybodaeth 

Am ragor o wybodaeth am y broses recriwtio cysylltwch â’n cynghorwyr yn Altair Ltd: 

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

judy.wayne@altairltd.co.uk 

 

  

mailto:judy.wayne@altairltd.co.uk
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Sut i ymgeisio 

Er mwyn ymgeisio am swydd Cyfarwyddwr Gweithredol Adnoddau yn Pennaf, ewch i: 

http://www.altairltd.co.uk/job/pennaf-ALT227/. Llenwch ein ffurflen gofrestru ac atodi’r 

dogfennau canlynol (cadwch eich ffeiliau gyda’ch cyfenw yn gyntaf, ac yna eich enw cyntaf a 

disgrifiad o’r ffeil): 

 

▪ CV manwl (dim mwy na 3 ochr A4) gan gynnwys manylion y swyddi a wnaed (a’r 

dyddiadau), maint y cyllidebau, y timau a reolir a’r llwyddiannau allweddol. 

▪ Datganiad i gefnogi (dim mwy na 3 ochr A4) yn esbonio eich cymhelliad dros 

ymgeisio am swydd Cyfarwyddwr Gweithredol Adnoddau yn Pennaf a sut y byddech 

yn mynd ati i ymdrin â’r rôl. Rhowch enghreifftiau o’r hyn yr ydych wedi ei gyflawni yn 

benodol dros y pum mlynedd diwethaf sy’n dangos eich cymhwysedd ar gyfer y swydd. 

Dylech hefyd ymdrin â’r prif feysydd yn y fanyleb person (gan grynhoi sut yr ydych yn 

teimlo y mae eich profiad yn eich gwneud yn ymgeisydd addas).   

▪ Manylion cyswllt llawn (enw, teitl swydd, sefydliad, rhif ffôn ac e-bost) ar gyfer dau 

ganolwr (gan gynnwys eich cyflogwr presennol os yn berthnasol). Nodwch os 

gwelwch yn dda na fyddwn yn ceisio tystlythyrau heb eich caniatâd ymlaen llaw 

▪ Ffurflen Monitro Recriwtio wedi ei llenwi (mae fersiwn Word ar gael ar ein gwefan) 

sydd wedi ei hatodi yn Atodiad 1 y pecyn recriwtio hwn  

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 9:00am ar 8 Hydref 2018 a chod cyfeirnod y swydd yw: 

ALT227 

Bydd eich cais yn cael ei gydnabod a’i drin yn hollol gyfrinachol. 

 

Y broses asesu a dethol 

Bydd yr holl geisiadau yn cael eu hystyried a’u hasesu mewn cymhariaeth â’r gofynion yn y 

fanyleb unigolyn er mwyn dethol rhestr hir gychwynnol o ymgeiswyr. Os byddwch wedi bod 

yn llwyddiannus ar y cam hwn, bydd Altair yn cysylltu â chi gyda rhagor o fanylion. Os byddwch 

yn aflwyddiannus byddwch yn derbyn e-bost gennym ni ac yn cael cynnig adborth. 

Cynhelir y cyfweliadau cychwynnol gyda Clare Budden ac Altair, ac yna bydd nifer lai o 

ymgeiswyr yn cael eu gwahodd i wneud asesiadau ar-lein cyn y cam olaf yn y broses gyfweld. 

 

 

 

http://www.altairltd.co.uk/job/pennaf-cxxx-xxx/
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Atodiad 1 | Ffurflen monitro recriwtio 

Ffurflen Monitro Amrywiaeth  

 

Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal 

Mae Grŵp Tai Pennaf yn ymroddedig i weithredu ei Gyfleoedd Cyfartal o ran cyflogaeth.  Gofynnir i 
bob ymgeisydd am waith lenwi’r manylion canlynol.  Bydd y wybodaeth, sy’n cael ei defnyddio ar 
gyfer dibenion monitro yn unig, yn cael ei defnyddio yn gyfrinachol a bydd yn cael ei gwahanu wrth 
ei derbyn cyn ystyried yr ymgeiswyr. 

 

Enw llawn  Dyddiad  
 

Rhyw Gwryw ❑ Benyw  ❑ Dyddiad Geni  

Swydd yr ymgeisiwyd 

amdani 

 

Ble wnaethoch chi weld y swydd yn cael ei 

hysbysebu? 

 

A ydych chi yn ystyried bod gennych anabledd meddyliol neu gorfforol sydd yn cael effaith 
sylweddol a thymor hir ar eich gallu i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd? 

 Ydw ❑      Na ❑ 

Os ‘ydw’, rhowch fanylion cryno, ac unrhyw gyfleusterau neu ddarpariaeth y bydd arnoch eu 

hangen i ddod i’r cyfweliad 

 

 

Cefndir Ethnig: rhowch dic yn y blwch yr ydych yn teimlo sydd yn disgrifio eich cefndir ethnig orau 

GWYN   CEFNDIR ETHNIG CYMYSG/LLUOSOG  

Prydeinig 

Cymreig 

Gwyddelig 

Sipsi neu deithiwr 

Unrhyw gefndir gwyn arall 

  Gwyn a Du Caribïaidd 

 Gwyn a Du Affricanaidd 

 Gwyn ac Asiaidd 

 Unrhyw gefndir ethnig cymysg/lluosog arall 

 

  

  

  

  

ASIAIDD/ASIAIDD PRYDEINIG   CEFNDIR DU/AFFRICANAIDD  

Indiaidd 

Pacistanaidd 

Bangladeshaidd 

  Affricanaidd 

 Caribïaidd 

 Unrhyw gefndir Du/Affricanaidd/Caribïaidd arall 
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Tsieinïaidd 

Unrhyw gefndir Asiaidd arall 

  

 

GRWP ETHNIG ARALL  DYMUNO PEIDIO Â DWEUD 
 
 

Arab  

Unrhyw grwpiau ethnig eraill  

 
Crefydd: Ticiwch flwch yr ydych yn teimlo sydd yn disgrifio eich crefydd orau: 
 

Dim  Hindŵ  Sikh  

Cristion (pob enwad)  Iddewig  Unrhyw grefydd arall  

Bwdhaidd  Mwslimaidd  Dymuno peidio â dweud  

 
Tueddfryd Rhywiol: Ticiwch flwch yr ydych yn teimlo sydd yn disgrifio eich tueddfryd rhywiol orau: 
 

Heterorywiol  Merch 
Hoyw 

 Arall  

Dyn Hoyw  Deurywiol  Dymuno peidio â dweud  

 
Monitro hysbysebu recriwtio - Cod cyfeirnod swydd ALT227 

Sut wnaethoch chi ddod i wybod am y cyfle hwn? 

 

 Nodwch “IE” fel sy’n briodol 

E-fwletin Altair  

Gwefan Altair  

Altair wedi cysylltu yn uniongyrchol  

LinkedIn  

Pori ar-lein  

Inside Housing ar-lein   

Guardian  

Wales Online  

Hand-picked housing news  

Tafod leferydd  

Arall (noder)  
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Atodiad 2 | Hysbyseb  

Cyfarwyddwr Gweithredol Adnoddau 

Grŵp Tai Pennaf, Llanelwy, Gogledd Cymru  

Cyflog Cystadleuol  

Cefnogaeth i Symud ar Gael 

 

A ydych chi am fod yn rhan o dîm Gweithredol, gan arwain sefydliad blaengar â diben 

moesol cryf, ymrwymiad cadarn i ragoriaeth, ac enw da pendant am gefnogi’r rhai 

mwyaf bregus yn ein cymunedau?  

Rydym yn chwilio am unigolyn i adeiladu ar lwyddiant y Grŵp, ac i’n helpu i gyflawni ein 

nodau ac uchelgeisiau newydd.   

Mae gan Pennaf drosiant Grŵp o £39.4 miliwn, mae’n rheoli bron i 6000 o gartrefi ar draws 

Gogledd a Chanolbarth Cymru, ac yn cyflogi 700 o staff talentog o’r ardal leol. Mae gennym 

gynlluniau uchelgeisiol i dyfu, a dyhead i barhau i gael ein cydnabod fel busnes sy’n llwyddo, 

yn buddsoddi mewn cymunedau i helpu i ymdrin ag anghyfartaledd a chefnogi preswylwyr i 

fyw bywydau sy’n rhoi boddhad.   

 

Mae gennym enw da yn ein cymunedau ar draws pob maes gwaith, yn arbennig felly ein tai â 

chefnogaeth a gofal ychwanegol. Rydym yn falch iawn o’r gwaith yr ydym yn ei wneud. 

 

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr â sgiliau arwain eithriadol, medr strategol a’r gallu i 

adeiladu ar y cysylltiadau sy’n bodoli gyda rhanddeiliaid allweddol fel ein Cyllidwyr a’r 

Rheoleiddiwr. Bydd sgiliau pobl rhagorol yn hanfodol ar gyfer y rôl, gyda’r gallu i ysgogi staff, 

deall cwsmeriaid a chyflawni newid positif. Rhaid i ymgeiswyr fod â phrofiad o arwain 

swyddogaeth Gyllid. Byddai profiad o Lywodraethu, Iechyd a Diogelwch a Gwasanaethau 

TG hefyd yn fanteisiol ond nid yw’n hanfodol.  

 

Rydym yn croesawu ymgeiswyr sydd â gofynion gweithio hyblyg. 

   

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 9:00am ar 8 Hydref 2018 

 

Mae croeso i chi alw Prif Weithredwraig y Grŵp, Clare Budden, am sgwrs anffurfiol a 

chyfrinachol am y rôl ar 01745 536887. 


