
 
 
Teitl:  Cynorthwyydd Cymorth Busnes – Lefel 3 
 
Lleoliad: Cymorth Rheolaeth a Chorfforaethol – Gweithiwr Cartref 
    
Cyfarwyddiaeth: Gwasanaethau Corfforaethol a Strategaeth 
 
Cyfeirnod Swydd: BG 11189 
 
Oriau:   18.5 awr yr wythnos 
 
Salary:   Grade 3 (£19,264 to £20,043 y flwyddyn/pro rata) 
 
Contract:   Cyfnod Sefydlog – tan fis Mawrth 2023 
 
 
Crynodeb Swydd 
 
Dylid nodi fod y swydd wag hon yn un dros gyfnod sefydlog tan mis Mawrth 2023 yn y lle 
cyntaf.  Rydym yn edrych am rywun fydd yn darparu dull hyblyg, proffesiynol ac ansawdd 
uchel o ddarparu gwasanaeth gan sicrhau y caiff safonau gwasanaeth a gofynion eu 
cyflawni. 
 
Hysbyseb Lawn 
 
Mae cyfle cyffrous wedi dod ar gael o fewn y Gwasanaeth Cymorth Busnes ar gyfer unigolyn 
trefnus iawn, brwdfrydig a hyderus a all ateb her gwasanaeth cymorth prysur. Mae angen y gallu i 
weithio’n annibynnol a chymryd yr awenau gydag agwedd hyderus a chadarnhaol at weithio gyda 
phob rhan-ddeiliad. 
 
Mae prif gyfrifoldebau’r swydd yn cynnwys: 
 

• Trefnu a mynychu cyfarfodydd perthnasol a phaneli disgyblaeth drwy TEAMs a wyneb yn 
wyneb i gymryd nodiadau/cofnodion manwl; 

• Paratoi agendâu a chasglu eitemau agenda ar gyfer cyfarfodydd perthnasol; 
• Dosbarthu camau gweithredu/cofnodion i’r sawl a fynychodd a swyddogion perthnasol 

eraill/gweithwyr proffesiynol allanol yn amserol; 
• Bod ag ymagwedd gyda ffocws ar y cwsmer at ddarparu gwasanaeth; 
• Sganio a ffeilio dogfennau i wahanol systemau; 
• Cydlynu gyda staff mewn ysgolion i gywain a chasglu ystadegau; 
• Diweddaru taenlenni a chronfeydd data drwy fwydo data; 
• Datblygu ffyrdd mwy effeithiol o gasglu data a chyflwyno’r wybodaeth; 
• Teipio dogfennau/gohebiaeth arferol nad ydynt yn rhan o’r model gwasanaeth; 



• Gosod archebion a phrosesu anfonebau drwy system E-brynu y Cyngor; 
• Gweinyddiaeth gyffredinol, post, sganio, teipio, llungopïo ac yn y blaen; 
• Darparu cymorth ansawdd uchel mewn derbynfa adeilad corfforaethol prysur; 
• Cydymffurfio gyda’r Ddeddf Diogelu Data a chadw cyfrinachedd ar bob amser; 
• Cydymffurfio gydag egwyddorion y polisi corfforaethol ar Gydraddoldeb a sicrhau 

ymrwymiad i ymarfer gwrthwahaniaethol. 
. 

Bydd profiad o weithio mewn amgylchedd cymorth busnes a delio gydag ystod eang o geisiadau a 
materion ynghyd â gwybodaeth gron o wasanaethau’r Cyngor yn fanteisiol iawn ar gyfer y swydd 
hon. 
 
Os ydych angen gwybodaeth fwy penodol ar y swydd, cysylltwch os gwelwch yn dda â Sian 
Steadman ar: 01495 355023 neu Mandy Butcher ar 01495 355341 
 
 
Dyddiad Cau:   12.05.2022 
  
Dyddiad Cyfweliadau: TBC 
 
 


