
 
 
 
Teitl:  Swyddog Cymorth Busnes – Gradd 4 
 
Lleoliad: Cymorth Rheoli a Chorfforaethol – Gweithiwr Cartref 
    
Cyfarwyddiaeth: Gwasanaethau Corfforaethol a Strategaeth 
 
Cyfeirnod Swydd: BG 11152 
 
Oriau:   37 awr yr wythnos 
 
Cyflog:   Gradd 4 (£20,444 to £22,571 y flwyddyn) 
 
Contract:   Dros dro hyd at 31/03/2023 
 
 
Crynodeb o’r Swydd 
 
Rydym yn edrych am unigolyn brwdfrydig a hyderus i roi cefnogaeth i’r Tîm Cymorth Rheoli a 
Chorfforaethol. Daeth y cyfle cyffrous hwn ar gael o fewn y Gwasanaeth Cymorth Busnes i 
ddarparu cymorth i’r uwch dîm rheoli ar draws y cyngor. Byddai profiad o weithio mewn 
amgylchedd ac amrywiol a phrysur yn ddymunol. 
 
Mae’r rôl yn un hollbwysig, gan gefnogi’r tîm wrth ddarparu cymorth cynhwysfawr gyda 
chyfarfodydd gan drefnu cyfarfodydd cymhleth, mynychu cyfarfodydd i gymryd nodiadau/cofnodion 
manwl a rhoi cyfarfodydd./digwyddiadau yn y dyddiadur. Mae llygad dda am fanylion a chywirdeb 
a sgiliau trefnu da yn allweddol i’r swydd. 
 
Mae sgiliau cyfathrebu rhagorol yn hanfodol gydag angen i ddeiliad y swydd ymgysylltu gyda 
phartneriaid mewnol, asiantaethau allanol, aelodau o’r cyhoedd ac Aelodau etholedig. 
 
Os yn llwyddiannus byddwch yn gweithio o fewn amgylchedd tîm cynnes gydag opsiynau gweithio 
gartref hyblyg, ynghyd â lwfans gwyliau cystadleuol. 
 
Os oes gennych agwedd broffesiynol ac ansawdd uchel at ddarparu gwasanaeth a gwasanaeth i 
gwsmeriaid, mae gennym gyfleoedd i chi ymuno â’n Gwasanaeth Cymorth Busnes. 
 
Bydd y swydd werth chweil hon yn gweddu i rywun sy’n mwynhau amrywiaeth yn eu gwaith ac a 
all fod â dull gweithio hyblyg. 
 
 
 



Hysbyseb Lawn 
 
Mae cyfle cyffrous wedi cyflwyno ei hun o fewn y Gwasanaeth Cymorth Busnes ar gyfer unigolyn 
brwdfrydig a hyderus a all godi i heriau’r gwasanaeth hwn, sy’n symud yn gyflym. 
 
Mae prif gyfrifoldebau y swydd yn cynnwys: 
 

• Rhoi cyfarfodydd cymhleth amrywiol yn y dyddiadur fel sy’n briodol. 

• Trefnu a mynychu cyfarfodydd rheolaidd drwy TEAMS a Face-to-Face i gadw nodiadau 
cywir/cofnodion manwl, fel y nodir yn y fanyleb gwasanaeth. 

• Cynhyrchu a chasglu eitemau agenda ar gyfer cyfarfodydd perthnasol yn cynnwys cwrso 
cynnydd gan swyddogion sy’n cyfrannu a dosbarthu’r gwaith papur perthnasol i’r rhai sy’n 
mynychu, tebyg i swyddogion mewnol, gweithwyr proffesiynol allanol ac Aelodau etholedig. 

• Dosbarthu camau gweithredu/cofnodion i’r sawl sy’n mynychu a swyddogion perthnasol 
eraill/gweithwyr proffesiynol allanol yn brydlon. 

• Fformatio dogfennau hunan-wasanaeth h.y. cyflwyniadau ac adroddiadau. 

• Delio gyda cheisiadau amrywiol am wasanaethau ac ymholiadau gan uwch reolwyr, 
aelodau etholedig a sefydliadau allanol a’u hailgyfeirio, os oes angen, yn brydlon. 

• Teipio dogfennau a gohebiaeth arferol. 

• Llanw dros yr Uwch Swyddog Cymorth Busnes a Swyddogion Cymorth Busnes i roi parhad. 
 
Byddai profiad o weithio mewn amgylchedd cymorth busnes a delio gydag amrywiaeth fawr o 
geisiadau a materion ynghyd â gwybodaeth gron o wasanaethau’r Cyngor yn fanteisiol iawn yn y 
swydd hon. 
 
Os ydych angen gwybodaeth fwy penodol ar y swydd cysylltwch os gwelwch yn dda â Judith 
Cosgrove ar: 01495 355002. 
 
 
 
Dyddiad Cau:   20/10/2022 
  
Dyddiad Cyfweliadau:  28/10/2022 
 


