
 
 

DISGRIFIAD SWYDD  

 

Teitl y swydd 
 

Swyddog Gweinyddol Cymwysterau 

Adran: 
 

Cyfarwyddiaeth Cymwysterau a Chefnogaeth 
Addysgol 

Isadran: 
 

Tîm Cefnogi Cymwysterau 

Yn atebol i: 
 

Rheolwr Cymwysterau 

Gradd: 
 

4 

Lleoliad: 
 

Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd 

Prif ddiben y Swydd:  
 

 

• Cynnig cefnogaeth weinyddol mewn perthynas â thasgau penodol yn ôl gofynion y 
Rheolwr Cymwysterau i gefnogi gwaith y Cyfarwyddwr a'r Cyfarwyddwyr 
Cynorthwyol 

• Cefnogi gweithrediad llyfn y Tîm Cefnogi Cymwysterau 

• Darparu cefnogaeth o ran prosesu geiriau a fformatio ar gyfer amrywiaeth o 
ddogfennau Microsoft Office, gan sicrhau ymdriniaeth brydlon, effeithlon a manwl 
gywir â'r gofynion. 
 

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau:  

 
 

Cefnogi'r Gyfarwyddiaeth Cymwysterau a Chefnogaeth Addysgol fel a ganlyn: 
 

• cynnig cefnogaeth weinyddol gyffredinol i'r Gyfarwyddiaeth yn ôl y gofyn, gan 
gynnwys cofnodi, ymdrin â'r post mewnol a'i ddosbarthu a llungopïo 

• paratoi amrywiaeth o ddogfennau gan gynnwys gohebiaeth gyffredinol y 
Gyfarwyddiaeth 

• bod yn fan cyswllt i dîm rheoli'r Gyfarwyddiaeth a datrys unrhyw ymholiadau lle 
bynnag y bo'n bosibl neu nodi gwybodaeth yn fanwl er mwyn i'r unigolyn cywir allu 
ateb yr ymholiadau 

• cynllunio, dylunio ac adolygu siartiau gan ddefnyddio taenlenni er mwyn cynorthwyo 
â'r gwaith o sicrhau bod y Gyfarwyddiaeth yn rhedeg yn llyfn 

 
Cefnogi'r gwaith o reoli projectau yn y Gyfarwyddiaeth Cymwysterau a Chefnogaeth 
Addysgol drwy wneud y canlynol: 
 

• cynhyrchu a storio dogfennau sy'n gysylltiedig â datblygu cymwysterau; creu 
cofnodion newydd; monitro cynnydd ar gyfer y Cyfarwyddwyr Cynorthwyol 
perthnasol a rhoi newidiadau gofynnol ar waith dan arweiniad y Rheolwr 
Cymwysterau 

• defnyddio'r sgiliau angenrheidiol i sicrhau bod adnoddau penodol yn cael eu 
datblygu a/neu eu cynhyrchu  

• bod yn gyfrifol am fformatio, prawfddarllen a golygu dogfennau drwy gyfrwng y 
Gymraeg. 



 
 
 

 
Cefnogi cwsmeriaid drwy wneud y canlynol: 
 

• ymdrin â'r holl ymholiadau ac ymateb iddyn nhw mewn ffordd sy'n canolbwyntio ar y 
cwsmer – gan roi ymateb cynhwysfawr 

• datblygu ffyrdd arloesol o wella gwasanaeth a rheoli gofynion y cwsmer am 
wybodaeth a chyngor yn brydlon 

• cyfathrebu gwybodaeth er mwyn sicrhau gwasanaeth effeithiol ar lafar ac yn 
electronig 

• nodi a darparu deunydd a gwybodaeth berthnasol mewn ymateb i geisiadau a 
dderbynnir. 

 
Cefnogi'r sefydliad yn ehangach fel y cytunwyd drwy wneud y canlynol: 
 

• darparu cefnogaeth weinyddol i gyfarfodydd allweddol gan gynnwys cofnodi a 
choladu a dosbarthu deunyddiau  

• defnyddio cymwysiadau Microsoft Office i fformatio amrywiaeth o ddogfennau 
cymhleth a manwl gywir 

• ffeilio ac archifo dogfennau gan ddefnyddio'r fformat priodol/a gytunwyd a sicrhau 
bod rheolaeth fanwl gywir ar fersiynau'r holl ddeunyddiau 

• sicrhau bod terfynau amser wedi'u bodloni  

• defnyddio meddalwedd Acrobat i drawsnewid dogfennau'n ffurfiau Fformat 
Dogfennau Cludadwy (PDF)  

• meincnodi dogfennau PDF 

• teipio a dehongli dogfennau cymhleth gan gynnwys graffeg, hafaliadau 
mathemategol a fformiwlâu gwyddonol, yn aml o waith mewn llawysgrifen 

• creu templedi dogfennau /cynlluniau/canllawiau, cynnig gwasanaeth cyflym ac 
effeithlon i gydweithwyr eraill, cysylltu ag aelodau'r tîm i gadarnhau addasrwydd ac 
effeithiolrwydd canllawiau ynghylch llunio dogfennau a phrosesau 

• creu dogfennau yn ôl terfynau amser tynn megis manylebau ac adroddiadau 
arholwyr a chymedrolwyr o gynllun bras i ddogfennau gorffenedig, gan ddefnyddio 
amrywiaeth o feddalwedd addas, e.e. sganio, graffeg, i greu dogfennau o ansawdd 
uchel yn barod i'w cyhoeddi 

• trawsnewid a thacluso dogfennau a dderbynnir gan gydweithwyr mewnol. 
 

 
 
Arall: 

• Ymgymryd ag unrhyw dasgau eraill sy'n gymesur â lefel y swydd. 
 
 
Defnyddio systemau TG gan gynnwys: 
 

• System archebu ystafelloedd TABS 

• Pecynnau Microsoft Office i gynnwys Word, Excel a Publisher 

• Adobe Acrobat 
 

 
 



 

Manyleb y Person  

 

Teitl y swydd: 
 

Swyddog Gweinyddol Cymwysterau 

Adran: 
 

Y Gyfarwyddiaeth Cymwysterau 

Meini prawf hynod ddymunol yw’r sgiliau a’r profiad gorau posibl a fydd gan yr ymgeisydd yn 
ddelfrydol.  Meini prawf dymunol yw’r rhai a fyddai’n ychwanegu gwerth at y swydd os ydynt ar 
gael, gan gynnwys hefyd potensial am dwf a datblygiad yn y rôl.   
 

Sgiliau a Galluoedd  

 

Hanfodol 

• Rhugl yn y Gymraeg, ar lafar ac yn ysgrifenedig 
 

Hynod Ddymunol 

• Sgiliau Fformatio/Prosesu Geiriau  

• Sgiliau clywdeipio 

• Sgiliau TG: Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Publisher.   

• Rhyngrwyd, mewnrwyd, e-bost 

• Sgiliau gweinyddol 

• Sgiliau rhifedd 

• Sgiliau blaenoriaethu 

• Sgiliau cyfathrebu (llafar ac ysgrifenedig) 

• Sgiliau gwrando 

• Sgiliau trefnu 

• Y gallu i weithio'n annibynnol ar ei liwt ei hun 

• Y gallu i weithio fel rhan o dîm 

• Y gallu i gyflawni gwaith arferol o ddydd i ddydd 

• Y gallu i weithio'n bwyllog o dan bwysau 

• Y gallu i weithio i derfynau amser tynn 

• Y gallu i weithio gyda chywirdeb a rhoi sylw i fanylion 

• Y gallu i weithio gyda phobl ar bob lefel 

• Parodrwydd i fod yn hyblyg yn y gwaith 
 
Dymunol 

• Prawfddarllen 
 

Gwybodaeth  

 

Hynod ddymunol 

• Gwybodaeth am weithdrefnau arholiadau. 
 

Profiad  

 

Hynod Ddymunol 

• Profiad gweinyddol 

• Blaenoriaethu llwyth gwaith 

• Prosesu geiriau (gan gynnwys postgyfuno, fformatio dogfennau, creu tablau) 

• Defnyddio sgiliau rhifedd 

• Prawfddarllen dogfennau mawr a fformatio dogfennau 

• Profiad blaenorol o ddefnyddio cymwysiadau Microsoft 
 

Hyfforddiant / Cymwysterau   

 
Hynod ddymunol 

• Addysg hyd at safon TAG 
 

Dymunol 

• Hyfforddiant neu gymwysterau ar y defnydd o raglenni Microsoft 



 

 

 

Telerau ac Amodau Gwasanaeth 
 

Terms and Conditions of Service 

 
Teitl y Swydd: 
Job Title: 
 

 
Swyddog Gweinyddol Cymwysterau 

 
Cyflog: 
Salary: 
 

 
£20,628 - £22,896 

 
Gradd: 
Grade: 

 
4 

Gwyliau 
Blynyddol: 
 
Annual Leave: 
 

 
25 Diwrnod y flwyddyn.  Mae CBAC yn caniatáu 16 o ddyddiau 
statudol/ychwanegol o wyliau yn ogystal ar hyn o bryd. 
 
25 Days per annum.  In addition, the WJEC currently allows 16 statutory / 
additional holidays 
 

 
Pensiwn: 
 
Pension: 
 

 
Gweithredir darpariaeth y Ddeddf Bensiwn Llywodraeth Leol 
 
The provision of the Local Government Superannuation Act apply 

Math o Gytundeb: 
 

Contract Type: 

 
  Llawn-amser / Full Time 

 
  Rhan-amser / Part Time 

 
Nifer yr oriau'r wythnos 
No. of hrs per week 

 

  Llawn-amser Tymor Cyfyngedig / Full Time   
      Limited Term 

Diwedd y Tymor 
End of Term 

 

  Rhan-amser Tymor Cyfyngedig / Part Time  
       Limited Term 

Diwedd y Tymor 
End of Term 

 

 

 Nifer yr oriau'r wythnos 
No. of hrs per week 
 
 

36.5 
 

Dull Ymgeisio: Method of Application: 

 
Dylid anfon ffurflenni wedi’u llenwi ar e-bost at ad@cbac.co.uk neu eu postio i’r Uned Adnoddau Dynol, 
CBAC, 245 Rhodfa’r Gorllewin, Caerdydd, CF5 2YX erbyn  01 Chwefror 2021, Dyddiad cyfweld 05 
Chwefror 2021 
 
Completed forms should be sent by email to hr@wjec.co.uk or returned by post to the Human 
Resources Unit, WJEC, 245 Western Avenue, Cardiff CF5 2YX by 01 February 2021, interview date  
05 February 2021 
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