
 
 
 
Teitl:   Rheolwr Gwasanaeth – Trawsnewid Addysg a Newid 

Busnes  
 
Lleoliad:   Gweithio Gartref/Llys Einion – Gweithiwr Ystwyth 
 
Cyfarwyddiaeth:   Cyfarwyddiaeth Addysg  
 
Cyfeirnod Swydd:   BG15099  
 
Oriau:   37 awr yr wythnos  
 
Cyflog:    Gradd JNC 1 £52,178 - £57,392 y flwyddyn 
 
Contract:    Parhaol  
 
 
Crynodeb Swydd 
 
Mae’r Rheolwr Gwasanaeth – Trawsnewid Addysg a Newid Busnes yn swydd allweddol a 
bydd yn darparu’r arweinyddiaeth strategol, rheolaeth a’r weledigaeth sydd eu hangen ar 
gyfer datblygiad effeithlon a pharhaus yr ystod o wasanaethau statudol allweddol, fel y 
gellir diwallu anghenion pob plentyn yn cynnwys rhai gydag anghenion dysgu ychwanegol 
(ADY). Mae gan y swydd gyfrifoldeb arweinyddiaeth i sicrhau fod y Cyngor yn cydymffurfio 
gyda’r fframwaith cyfreithiol sy’n sylfaen i Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, Cod Derbyn a 
Chod Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru yn ogystal â Chynllun Strategol Cymraeg 
mewn Addysg Blaenau Gwent. Mae’r swydd yn golygu bod ar flaen y rhyngwyneb 
strategol rhwng y Gyfarwyddiaeth Addysg a gwasanaethau corfforaethol y Cyngor gyda’n 
25 ysgol. Mae’r swydd hefyd yn galw am gydweithio effeithlon a deinamig gydag ystod o 
bartneriaid strategol. 
 
Bydd y swyddog yn sicrhau bod holl weithgareddau’r gwasanaeth yn gweithio’n effeithlon i 
gefnogi anghenion ysgolion a disgyblion, yn neilltuol ar gyfer gwaith y Gyfarwyddiaeth ar 
ddiwygio, trawsnewid a newid busnes. 
 
Bydd y swydd yn rhan o’r Tîm Rheoli Adrannol ac yn cyfrannu at ddatblygiad a gweithredu 
ein diben newydd i sicrhau ‘Ysgolion Gwell, Dinasyddion Gwell a Chymunedau Gwell’. 
Byddant yn gweithio’n agos gydag ysgolion a lleoliadau addysg eraill i sicrhau mynediad 
addas i ddysgu a datblygu sy’n galluogi pob ysgol a’u dysgwyr i ffynnu. 
 
Mae gradd a/neu gymhwyster rheoli gyda phrofiad sylweddol o reoli tîm mewn diwylliant 
sy’n newid yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Mae sgiliau rheoli rhaglen/prosiect yn elfen 
allweddol o’r swydd gyffrous hon ac mae tystiolaeth o reolaeth adnoddau ac ariannol 
lwyddiannus a chynyddu i’r eithaf y refeniw a’r grantiau cyfalaf sydd ar gael hefyd yn 
hanfodol. 



 
Mae’r swydd ar gael fel swydd barhaol. Mae mynediad i gerbyd ar gyfer dibenion gwaith 
yn ofyniad o’r swydd. 
 
Cynhelir sgrinio cyn-cyflogaeth trwyadl yn ystod y broses recriwtio. Bydd angen i ddeiliad y 
swydd gwblhau cais am Ddatgeliad Cofnodion Troseddol. 
 
Dyddiad Cau:       Canol nos – 9 Mehefin 2022 
 
Llunio Rhestr Fer:         I’w gadarnhau 
 
Dyddiad Cyfweliadau:    I’w gadarnhau 

Cynhelir cyfweliadau gyda Phwyllgor Penodiad Aelodau 


