
Disgrifiad Swydd Swyddog Gweithredol HAHAV  
 
Pwrpas y rôl 
 
Rôl y Swyddog Gweithredol yw datblygu a chyflawni gweledigaeth HAHAV trwy weithredu 
cynlluniau tymor hir a byr gan ddangos doethineb, meddwl strategol, y gallu i reoli ac 
arwain. 
 
Gan roi adroddiadau’n uniongyrchol i’r Cadeirydd a Bwrdd yr Ymddiriedolwyr, bydd y 
Swyddog Gweithredol yn goruchwylio gweithrediadau HAHAV, personél, polisïau a nodau o 
ran gwasanaethau cleientiaid a ddarperir gan HAHAV yn y gymuned ac ym Mhlas Antaron. 
 
Atebolrwydd Allweddol  
 

• Sicrhau bod polisïau a gweithdrefnau yn gyfredol, yn unol â’r ddeddfwriaeth gyfredol 
a’u bod yn cael eu hadolygu’n rheolaidd  

• Yn unol â chynllun busnes HAHAV, sicrhau bod gwariant yn bodloni disgwyliadau 
chwarterol, a rhoi gwybod am unrhyw amrywiad mawr  

• Sicrhau bod gwybodaeth a gofrestrir gan y Comisiwn Elusennau a Thŷ’r Cwmnïau yn 
gywir a'r ffeiliau yn gyfredol  

• Hyrwyddo’r elusen yn lleol, rhanbarthol a chenedlaethol fel y bo’n addas  
• Bod yn atebol am reoli ac adolygu perfformiad  

 
Cyfrifoldebau Penodol 
 

• Dyfeisio, cynllunio a gweithredu strategaethau busnes, cynlluniau a gweithdrefnau ar 
gyfer datblygiad a thwf gwasanaethau cleientiaid HAHAV yn y gymuned a’r rhai a 
ddarperir yng Nghanolfan Byw Bywyd Llawn Plas Antaron  

• Cadw llygad ar weithrediadau dyddiol a gwaith personél i sicrhau eu bod yn rhedeg 
yn esmwyth gan gynnwys annog a mentora  gweithwyr (Cydlynydd Gwirfoddolwyr; 
Gweinyddwr Ariannol, Rheolwr Cyfleusterau a Gwasanaethau, Cydlynydd Byw 
Bywyd Llawn a Gwasanaethau digidol)   

• Trefnu a mynychu cyfarfodydd misol y Bwrdd gan sicrhau bod cofnodion cywir yn 
cael eu casglu a’u dosbarthu, cyfrannu eitemau agenda, trafodaeth a chyngor i’r 
Bwrdd.   

 
Rheoli staff a gwirfoddolwyr  

• Cyfrifoldeb cyffredinol am dîm o 4 aelod staff craidd a thua 100 o wirfoddolwyr  
• Rhoi gweithdrefnau a pholisïau HAHAV ar waith fel y bo’n briodol o ran staff a 

chleientiaid gan gynnwys datrys problemau lle bo angen   
• Sicrhau bod gweithdrefnau recriwtio a fetio priodol yn cael eu dilyn ar gyfer staff, 

ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr 
• Cynorthwyo Cydlynydd y Gwirfoddolwyr gydag ymgyrchoedd recriwtio 

gwirfoddolwyr, cyfweld a fetio gwirfoddolwyr newydd  
• Rheoli recriwtio personél newydd gan gynnwys llunio disgrifiadau swydd, trefnu 

cyfweliadau a chreu contractau yn seiliedig ar dempled safonol HAHAV   



• Sicrhau bod cronfa ddata ‘BrightHR’  yn cael ei diweddaru gan gynnwys manylion 
staff, cofnodion o absenoldeb, contractau a dogfennau Adnoddau Dynol cysylltiedig 

• Sicrhau bod staff dan reolwyr llinell yn cael cyfarfodydd 1:1 trwy gydol y flwyddyn ac 
arfarniad blynyddol yn unol â pholisi HAHAV   

• Sicrhau bod hyfforddiant priodol yn cael ei ddatblygu a’i roi i staff a gwirfoddolwyr   
• Sicrhau bod contractwyr allanol e.e. ar gyfer TG a chymorth AD yn cael eu 

defnyddio’n iawn ac yn rhoi gwerth am arian  
• Gyda help contractwr Cymorth TG, sicrhau bod gan weithwyr fynediad at adnoddau 

priodol TG e.e. mynediad Microsoft 365 
 
Cyfrifoldebau Gweithredol  
 

• Sicrhau cywirdeb wrth gadw cofnodion trwy ddefnyddio cronfa ddata ‘Charitylog’ , 
casglu a phrosesu adroddiadau i’w cyflwyno’n rheolaidd i’r Bwrdd   

• Gweithredu’r casgliad rheolaidd o fesurau canlyniadau cleientiaid gan ddefnyddio 
holiadur IPOS (Graddfa Canlyniadau Lliniarol Integredig), casglu a phrosesu 
adroddiadau i’w cyflwyno’n rheolaidd i’r Bwrdd  

• Marchnata a chyfathrebu: llunio strategaeth hyrwyddo i hybu diwylliant a 
gweledigaeth HAHAV a bod yn gyfrifol am gyfathrebu rheolaidd i gynulleidfaoedd 
mewnol ac allanol gan gynnwys y cyfryngau cymdeithasol (Facebook, Twitter, 
YouTube), gwefannau, y wasg a’r cyfryngau 

• Cyfrifoldeb golygyddol am farchnata deunyddiau megis taflenni, hysbysebion gan 
sicrhau eu bod yn ddwyieithog  

• Sicrhau bod blychau post e-byst HAHAV  generig yn cael eu monitro a bod atebion yn 
cael eu rhoi i bob ymholiad mewn da bryd 
 

Codi Arian 
 

• Cefnogi gwaith y codwr arian mewnol neu’r ymgynghoriaeth codi arian trwy 
ddarparu gwybodaeth ffeithiol gywir, ystadegau, cynnal ymchwil ac ymarferion 
ymgynghori cyhoeddus 

• Ymchwilio i gyfleoedd cyfredol am gyllid i ddatblygu a darparu gwasanaethau, 
ysgrifennu a chyflwyno ceisiadau am grant  

• Ysgrifennu a chyflwyno adroddiadau cynnydd i gyllidwyr grantiau yn ôl y gofyn 
• Codi arian a chwblhau prynu Plas Antaron, datblygu cynllun wedi’i gostio fesul cam 

ar gyfer gwella ac addasu’r adeilad a’r cyfleusterau   
 

Allanol 
 

• Datblygu a rheoli perthynas â sefydliadau partner allanol a rhanddeiliaid gan 
gynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Meddygon Teulu, Nyrsys Cymunedol, 
elusennau a sefydliadau eraill yn y gymuned   

• Cynnal ymchwil, arolygon ac ymgynghoriadau cyhoeddus i lunio datblygiad 
gwasanaethau a dangos yr angen am y gwasanaethau a ddarperir   



• Monitro polisïau a strategaethau cenedlaethol a ledled y DG mewn perthynas â 
darpariaeth Gofal Lliniarol o sefydliadau gofal iechyd, academia, y llywodraeth a 
sefydliadau cenedlaethol megis Hospice UK 

 
Proffil a Phriodoleddau’r Ymgeisydd  
 

• Profiad o reoli gyda hanes llwyddiannus o wella gwasanaethau a rheoli newid  
• Gwybodaeth o ofal lliniarol a diddordeb ynddo   
• Unigolyn llawn ‘syniadau ’ sy’n drefnus iawn ac yn gallu sicrhau canlyniadau 

ymarferol  
• Sgiliau trin pobl a chyfathrebu rhagorol a’r gallu i ddatblygu perthynas gyda 

rhanddeiliaid gan gynnwys partneriaid, asiantaethau cyhoeddus, cymunedau, cyrff 
gwirfoddol ac awdurdodau statudol   

• Profiad a chymhwysedd lefel uchel o ran TG, technolegau gweithio o bell yn enwedig 
Microsoft 365  

• Un sy'n gweld ei waith drosto’i hun a’i gwblhau gyda’r gallu i ysbrydoli, ynghyd â 
datrys problemau yn ôl yr angen  

• Yr iaith Gymraeg yn fantais   


