
 
 
Teitl:     Rheolwr Gwasanaeth – Gwasanaethau Plant 
 
Lleoliad:    Llys Einion, Stryd yr Eglwys, Abertyleri, NP13 1DB 
     (Gweithiwr Ystwyth) 
 
Cyfarwyddiaeth:   Gwasanaethau Cymdeithasol  
 
Cyfeirnod/Rhif Swydd:  BG03510 
 
Cyflog:    Gradd JNC 1 (£52,178 - £57,392 y flwyddyn) 
 
Oriau:     37 awr yr wythnos 
 
Statws Contract:   Parhaol 
 
Crynodeb o'r Swydd 
 
Mae Blaenau Gwent yn edrych am unigolyn brwdfrydig gyda chymhelliant uchel i ymuno â’n 
Hadran Gwasanaethau Plant fel Rheolwr Gwasanaeth. Bydd y Rheolwr Gwasanaeth yn atebol am 
ddatblygu, monitro a gwerthuso maes penodol o waith o fewn Adran Gwasanaethau Plant Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent. Edrychwn am Reolwr Gwasanaeth profiadol sy’n edrych am her 
newydd neu Reolwr Tîm profiadol sy’n edrych am y cam nesaf yn eu gyrfa. 
 
Hysbyseb Lawn 
 
Mae cyfle cyffrous ar gyfer Rheolwr Gwasanaeth newydd wedi codi yng Nghyfarwyddiaeth 
Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent. Bydd yr ymgeisydd 
llwyddiannus yn gyfrifol am reoli maes gwasanaeth penodol ac adrodd i Bennaeth Gwasanaeth 
Gwasanaethau Plant. 
 
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn atebol am gyfrannu at lwyddiant eu maes gwasanaeth drwy 
ddatblygu sefydliadol, rheoli newid a chynllunio gweithle, bydd yn sicrhau gwelliannau priodol i'r 
gwasanaethau er mwyn sicrhau gwelliannau parhaus yn safonau'r ddarpariaeth gwasanaeth. Pan 
fydd angen, bydd yn cynrychioli gwasanaethau cymdeithasol plant ar lefeol leol, rhanbarth a 
chenedlaethol i hybu datblygu meysydd gwasanaeth. 
 
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am sicrhau y caiff  yr holl ddata yn ymwneud â’u maes 
gwasanaeth unigol ei gofnodi ac yr adroddir gwybodaeth perfformiad yn gywir. Bydd hefyd yn 
sicrhau y caiff yr holl ddyletswyddau statudol yng nghyswllt plant eu gweithredu yn unol â gofynion 
deddfwriaeth, canllawiau a pholisi'r Cyngor. 
 
Bydd y prif gyfrifoldebau hefyd yn cynnwys datblygu dulliau i gadw cysylltiadau cryf gyda meysydd 
gwasanaeth eraill ac asiantaethau partner.  Bydd yn cymryd cyfrifoldeb am sicrhau fod gan y 



gweithlu Gwasanaethau Plant gymwysterau a hyfforddiant digonol i gynnal gofynion y 
gwasanaeth. 
 
Y cyraeddiadau addysgol hanfodol ar gyfer y swydd hon yw cymhwyster cydnabyddedig mewn 
Gwaith Cymdeithasol a chofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae profiad sylweddol mewn 
gweithio ar lefel rheoli strategol mewn Gwasanaethau Cymdeithasol Plant yn hanfodol, ynghyd â 
phrofiad o sefydlu a chynnal diwylliant perfformiad, cyflawni safonau perfformiad a phrofiad o 
weithio ar draws ffiniau corfforaethol a rhyngasiantaeth. Ymhellach i hyn, mae'n hanfodol fod gan 
yr ymgeisydd llwyddiannus wybodaeth o’r materion polisi gofal cymdeithasol ac iechyd allweddol 
a’r heriau sy’n wynebu Gwasanaethau Plant yn dilyn y pandemig. 
 
Mae angen cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru dan gategori Rheolwyr Gofal 
Cymdeithasol / Gweithwyr Cymdeithasol ar gyfer y swydd a bydd angen cofrestru cyn 
dechrau yn y swydd. Mae gwybodaeth ar sut i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru ar 
gael ar y wefan ddilynol https://gofalcymdeithasol.cymru. 
 
Mae cyfyngiad gwleidyddol ar y swydd o fewn darpariaethau Llywodraeth Leol a Thai 1989 
fel y nodwyd yn Rheoliadau Swyddogion Llywodraeth Leol (Cyfyngiadau Gwleidyddol) 
1990. 
 
Cynhelir sgrinio cyn-cyflogaeth trwyadl yn ystod y broses recriwtio. Bydd angen i ddeiliad 
y swydd lenwi cais am Ddatgeliad Cofnodion Troseddol. 
 
Dyddiad Cau:  9 Mehefin 2022 – canol nos 
 
Dyddiad Cyfweliadau: 23 Mehefin 2022 

https://gofalcymdeithasol.cymru/

