
Swyddog Masnacheiddio ac Arloesi 
Disgrifiad Swydd  

Parc Gwyddoniaeth Menai Cyf 
Nod y parc yw sicrhau effaith economaidd yn y rhanbarth. Y 
weledigaeth yw “creu parc gwyddoniaeth blaengar, perthnasol a 
chynaliadwy i wasanaethu pobl ac economi Gogledd-orllewin Cymru, 
gan yrru’r rhanbarth tua’r dyfodol a chynyddu datganiad gwerth 
cyffredinol Cymru.” 

Gwneud Gwahaniaeth.  

Mae hwn yn gynnig cyffrous ac yn gyfle gyrfa gwych i weithio i barc gwyddoniaeth pwrpasol cyntaf Cymru.  

Byddwch yn cyfrannu at lwyddiant prosiect a gydnabyddir gan Lywodraeth Cymru fel sbardun economaidd 

allweddol ar gyfer y rhanbarth.  Byddwch yn gweithio fel rhan o dîm bach sy'n ymroddedig i wella ffyniant 

pobl Gogledd-orllewin Cymru. Mae hwn yn gyfle i wneud gwahaniaeth.  

Mae M-SParc (is-gwmni sydd dan berchnogaeth lwyr Prifysgol Bangor) yn barc gwyddoniaeth sydd â'r nod 

o gefnogi mentrau a phrosiectau i dyfu a llwyddo.  Mae rhagor o fanylion ar gael ar ein gwefan www.m-

sparc.com ac ar ein sianelau cyfryngau cymdeithasol.   

Mae'r rôl hon yn hollbwysig ac yn rhan ganolog o gyflawni ein Hamcanion Strategol:  
• Darparu manteision economaidd a chymdeithasol mesuradwy i Ogledd Cymru.  
• Bod yn gynaliadwy yn economaidd, yn ddiwylliannol ac yn amgylcheddol.  
• Cael ein cydnabod yng Nghymru fel arweinwyr ym maes arloesi.  
• Meithrin syniadau arloesol o gysyniadau i'r farchnad.  
• Gwella enw da Gogledd Cymru fel lleoliad lle gall busnesau arloesol sy’n canolbwyntio ar wyddoniaeth 

a thechnoleg ffynnu. 
• Hyrwyddo diwylliant o fentergarwch, cefnogi busnesau newydd a mentrau deilliannol, a chadw 

busnesau mwy yn arloesol ac yn ffres.  
• Darparu cyfleoedd cyflogaeth newydd i weithwyr medrus.  
•  Darparu dyfodol cadarnhaol i’r bobl ifanc yn y rhanbarth fod yn falch ohono ac ymgyrraedd ato.  
• Parhau â’n taith egnïol, fywiog a chyffrous gan fynd â’n partneriaid a’n rhanddeiliaid ar y daith gyda ni.  

 
Partneriaeth i Sicrhau Effaith.  
Bydd y rôl hon yn cefnogi'r gwaith o ddatblygu, masnacheiddio a 
manteisio ar eiddo deallusol (IP) ac fe'i cefnogir gan AgorIP 
(www.agorip.com). Rydym yn falch o fod yn gweithio gydag AgorIP ar y 
rôl gyffrous hon a all gael effaith wirioneddol yn y rhanbarth. Ariennir y 
swydd yn rhannol gan Gronfeydd ERDF yr UE.   
  

Teitl y Swydd Swyddog Masnacheiddio ac Arloesi  

Yn atebol i'r Cyfarwyddwr Gweithredol 

Lleoliad M-SParc (Parc Gwyddoniaeth Menai); Ynys Môn.  
Gweithio o bell yn ein lleoliadau #ArYLôn  

Oriau Gwaith Dydd Llun i ddydd Gwener 37.5 awr yr wythnos. Mae digwyddiadau rhwydweithio, 
gweithdai a seminarau, digwyddiadau gyda'r nos a theithio yn golygu bod yr 
hyblygrwydd i weithio oriau ychwanegol yn hanfodol. 

Cyflog  £30,000 – £35,000 y flwyddyn ynghyd â threuliau.  

Cyfnod  18 mis.   

http://www.m-sparc.com/
http://www.m-sparc.com/
http://www.agorip.com/


Pwrpas y Swydd 
Cefnogi'r gwaith o ddatblygu a masnacheiddio eiddo deallusol drwy weithio gydag ecosystem M-SParc, gan 
gynnwys ymchwilwyr Prifysgol Bangor, menter graddedigion, ein Cyflymydd Lefel Uwch, y sector Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol ac o fewn rhwydwaith M-SParc o fusnesau sy’n tyfu.  

Mae AgorIP, a ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF), 

bellach yn fenter Cymru gyfan. Mae'n rhedeg ochr yn ochr ledled Gorllewin Cymru a’r Cymoedd a Dwyrain 

Cymru, gan gynyddu cwmpas ac effaith y Prosiect ac adeiladu ar wersi a ddysgwyd, wrth baratoi ar gyfer 

dyfodol cynaliadwy y tu hwnt i oes y Gweithrediadau.  At ei gilydd, mae AgorIP yn fframwaith estynadwy 

sy’n ymgorffori newid strwythurol ledled Cymru gyfan ac yn cefnogi’r potensial i gyflawni ar draws sawl 

Rhaglen Weithredol.  

Mae AgorIP yn brosiect uchelgeisiol i feithrin cysylltiadau â dyfeiswyr eiddo deallusol ledled Cymru, gyda 

phwyslais arbennig ar Brifysgolion a Byrddau Iechyd (BIP), ac i fasnacheiddio’r eiddo deallusol hwnnw er lles 

y rhanbarthau. Bydd hyn yn gofyn am ymdrechion allanol sylweddol i adeiladu, cydgrynhoi a diffinio 

perthnasoedd allanol dan gontract, yn ogystal â'r eiddo deallusol sy'n berthnasol i'r prosiect. 

Bydd deiliad y swydd yn gwasanaethu ffrwd o gyfleoedd i fanteisio ar eiddo deallusol ar Lefelau Parodrwydd 

Technoleg (TRLs) amrywiol. Bydd deiliad y swydd, lle bynnag y bo modd, yn nodi cyfleoedd masnachol ar 

gyfer M-SParc o fewn y cyfleoedd sy'n datblygu neu'r cyfleoedd newydd a nodir. 

Bydd deiliad y swydd yn gweithio o fewn y Tîm Arloesedd yn M-SParc, gan weithio ochr yn ochr â Thîm IRIS 

ym Mhrifysgol Bangor a phartneriaid mewn sefydliadau a sectorau eraill i helpu i fanteisio'n llwyddiannus ar 

eiddo deallusol.  

Bydd deiliad y swydd yn cynrychioli AgorIP yn M-SParc ac yn ecosystem ehangach M-SParc, a bydd yn 

gweithio gyda thîm cenedlaethol AgorIP i gefnogi’r gwaith o nodi prosiectau sy’n addas i gael cymorth drwy 

AgorIP.  Bydd rheolaeth o ddydd i ddydd yn cael ei darparu gan M-SParc a byddwch yn gweithio mewn Tîm 

Arloesedd cydweithredol yn M-SParc, gyda chymorth ychwanegol drwy Reolwr Trosglwyddo Technoleg 

penodedig yn nhîm AgorIP Prifysgol Abertawe.   

Bydd y rôl yn cynorthwyo’r Rheolwr Trosglwyddo Technoleg (TTM) i reoli portffolio o gyfleoedd masnachol 

ar Lefelau Parodrwydd Technoleg (TRLs) amrywiol, gan ddefnyddio prosesau i nodi, sicrhau, datblygu a chreu 

cyfleoedd masnachol y gellir buddsoddi ynddynt, wrth symud y cyfleoedd hyn i lwybr masnacheiddio.  

Ynghyd â’r TTM, byddwch yn rhyngwynebu ag uwch academyddion, swyddogion gweithredol ac Uwch 

Weision Sifil LlC ac yn cymryd y camau priodol fel y’u harweinir gan y Rheolwyr Trosglwyddo Technoleg, i 

greu ffrwd fywiog o gyfleoedd masnachol i'w trwyddedu neu eu hymgorffori yn y broses o ffurfio cwmnïau 

newydd.  

Bydd angen hygrededd technegol a masnachol ar ddeiliad y swydd gyda’r rhanddeiliaid amrywiol yn y broses 

fasnacheiddio, drwy ddangos sgiliau trefnu clir, deall prosesau adrodd a gweinyddol y cyllidwyr, gweithio 

gyda thîm y prosiect a dangos diddordeb brwd mewn cynorthwyo proses fasnacheiddio. Yn benodol, bydd 

hyn yn cynnwys rheoli dogfennaeth a gweinyddu, cofnodi'r data a grëwyd gan y tîm a sicrhau ei fod yn cael 

ei storio ac y gellir adrodd arno yn ôl yr angen.  



Bydd gofyn i ddeiliad y swydd ymchwilio i gefndir syniadau a dyfeisiadau newydd (“diwydrwydd dyladwy” yr 

eiddo deallusol) gydag arweiniad a chefnogaeth y TTM, er mwyn helpu'r TTM i asesu syniadau newydd o ran 

eu newydd-deb a defnyddioldeb. 

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau 
 
Bod yn Drefnus  
Rhagwelir y bydd y Swyddog naill ai'n brofiadol yn gweinyddu gweithgareddau trosglwyddo technoleg, 
prosiectau a ariennir gan yr UE neu'n dangos awydd brwd i ennill profiad mewn prosiectau o'r fath gyda 
golwg ar yrfa mewn ymgysylltu/datblygu busnes neu drosglwyddo technoleg. 

Wrth gyflawni'r canlyniadau hyn, disgwylir i'r Swyddog ryngweithio â thîm prosiect amrywiol o adnoddau 
sy'n cynnwys nifer o sgiliau o sawl ffynhonnell. Mae'r rôl yn gofyn am sgiliau trefnu cryf a phrofiad o reoli 
gweinyddiaeth prosiect cymhleth. Yn benodol, dylai fod gan yr ymgeisydd brofiad cryf o brosesau, 
gweinyddiaeth a gweithdrefnau mewn prosiect mawr a chymhleth. 

Bod yn Rhagweithiol a Meithrin Perthynas Ragorol gydag AgorIP, gan gynrychioli M-SParc ar hyd y ffordd 
Bydd angen i'r Swyddog fod yn rhagweithiol a meddu ar y gallu i adeiladu rhwydwaith yn yr Ecosystem 
Arloesedd yn M-SParc a'r cyffiniau. Yn benodol:  

• Bydd y swyddog yn ymwreiddio ei hun mewn gweithgareddau a rhaglenni cyflymu, ac yn datblygu 
rhwydweithiau gyda'r Brifysgol a'r Bwrdd Iechyd, a hyn oll i fanteisio ar gyfleoedd i gydweithio.  

• Gallu dadansoddi syniadau a dyfeisiadau newydd a'u hasesu yn erbyn y cynhyrchion a'r 
gwasanaethau sydd ar gael ar hyn o bryd, gan lunio adroddiad i grynhoi'r canfyddiadau – gan 
gynorthwyo gyda “diwydrwydd dyladwy” yr eiddo deallusol. 

• Rhyngwynebu â Rheolwr Trosglwyddo Technoleg o AgorIP i gynorthwyo gyda pherchnogaeth eiddo 

deallusol a datrys materion porthgadw. 

• Cydgrynhoi gwybodaeth gymhleth ac adrodd arni i staff uwch a Rheolwyr Trosglwyddo Technoleg 

yn ôl yr angen 

• Cyfrannu at gasglu, storio a dadansoddi data. Perchnogi sut mae’r broses trosglwyddo technoleg yn 

cael ei mesur a sut yr adroddir arni.  

• Pennu’r ffordd orau o fodloni gofynion yng nghyd-destun amcanion a chyfyngiadau’r prosiect, h.y. 

datblygu atebion i broblemau'r prosiect 

• Nodi unrhyw gyfleoedd ychwanegol i gefnogi, datblygu a thyfu’r cwmnïau a allai ddeillio o 

fasnacheiddio’r eiddo deallusol, yn unol â ffocws sector M-SParc  

Dyletswyddau Cyffredinol 
• Gwneud penderfyniadau annibynnol, o fewn y fframwaith y cytunwyd arno gan Gyfarwyddwr y 

Cwmni, a rheoli eu gwaith pan fyddant yn absennol. 
• Cynllunio, blaenoriaethu a threfnu eich gwaith eich hun i gyflawni amcanion y cytunwyd arnynt. 
• Datrys problemau o ddydd i ddydd wrth iddynt godi, gan gydnabod pryd y dylid cyfeirio problem at 

eraill. 
• Mabwysiadu agwedd gadarnhaol at waith tîm, gan chwilio am gyfleoedd i weithredu fel Llysgennad 

ar gyfer M-SParc ac Agor IP bob amser.   
• Sicrhau lefel eithriadol o Wasanaeth Cwsmer, gan ymgysylltu â thenantiaid M-SParc a’r ecosystem 

ehangach pan fo angen. 
• Unrhyw ddyletswyddau eraill ar gais y Cyfarwyddwr Gweithredol i adlewyrchu anghenion a gofynion 

newidiol M-SParc fel busnes 
• Dyletswyddau cyffredinol a dyletswyddau a rennir yn ôl yr angen, a all gynnwys 

o Agor a chau'r adeilad yn ôl yr angen ar sail rota  



o Dyletswyddau derbynfa 

o Ymateb i ddigwyddiadau a sefyllfaoedd i sicrhau iechyd a lles staff a thenantiaid fel ei gilydd.  

 

Manyleb y Person 

Meini Prawf Hanfodol - Gwerthoedd: 

• Aelod Da o Dîm; Tystiolaeth amlwg o greu diwylliant sy’n sicrhau canlyniadau llwyddiannus drwy 
bobl, gan ddatblygu a herio timau i lwyddo ac ymfalchïo mewn darparu gwasanaethau ac atebion 
proffesiynol. 

• Gallu helpu timau i weithio gyda’i gilydd ac ar draws swyddogaethau i gyflawni canlyniadau 

llwyddiannus sy'n rhagori ar anghenion a disgwyliadau cwsmeriaid, ac i greu amgylcheddau sy'n 

dangos cydraddoldeb, yn meithrin ymddiriedaeth, parch a her. 

• Profiad amlwg o helpu i greu amgylcheddau sy'n nodi, yn deall ac yn rhoi blaenoriaeth i ddiwallu 

anghenion y cwsmer, ac o weithio mewn timau i ddarparu'r safonau uchaf o ofal personol.  

Cymhwyster: 

• Addysg at lefel gradd neu gymhwyster cyfatebol 

Profiad: 

• Profiad o weithio mewn prosiectau cymhleth lle mae gweinyddu a threfnu yn allweddol 
• Profiad o gyflenwi gwasanaethau gweinyddol a threfniadol i dîm mewnol i sicrhau bod yr holl 

adroddiadau a gwaith papur sydd eu hangen gan y staff yn eu lle 

• Profiad o goladu data o brosiect cymhleth a chymhwyso ffyrdd arloesol o reoli, arddangos ac 

adrodd ar ddata o'r fath 

• Profiad o arloesi a rheoli syniadau newydd, gan gynnwys nodi cyfleoedd arloesi posibl a all elwa a 

chael eu cefnogi ‘yn fewnol’ 

• Profiad o ddeall y broses o ymchwilio i syniadau newydd ac arloesol a'u hasesu yn erbyn celf 

flaenorol (diwydrwydd dyladwy syniadau) 

• Profiad o gynhyrchu adroddiadau i grynhoi gwybodaeth gymhleth mewn ffordd gryno a chydlynol. 

Gwybodaeth a Sgiliau: 

• Sgiliau trefnu rhagorol, gallu rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr un pryd, a threfnu a blaenoriaethu 

eich gwaith eich hun a gwaith eraill er mwyn cyrraedd cerrig milltir y prosiect 

• Sgiliau cyfathrebu rhagorol gyda thystiolaeth glir o sgiliau cyflwyno effeithiol, sgiliau ysgrifennu 

adroddiadau, sgiliau rheoli pobl a'r gallu i sgwrsio'n awdurdodol ac yn berswadiol ag ystod o 

randdeiliaid ar bob lefel 

• Gwybodaeth am systemau gweinyddu ac adrodd mewn prosiectau cymhleth a ariennir gan arian 

cyhoeddus 

• Parodrwydd i deithio i gwrdd â chleientiaid a rhanddeiliaid mewn gwahanol leoliadau yng Nghymru 

a'r DU 

• Gwybodaeth am ecosystem diwydiant a busnesau yng Nghymru, neu ymwybyddiaeth ohoni 

• Gallu siarad Cymraeg 

Meini Prawf Dymunol: 

• Gwybodaeth am reolaethau, cyfathrebu a rheolau cyllid Ewropeaidd 



• Gwybodaeth am reoliadau caffael Ewropeaidd 

• Profiad o gaffael nwyddau a gwasanaethau, monitro cydymffurfiaeth a rheoli amrywiannau 

• Ymrwymiad amlwg i ddatblygiad gyrfa personol a phroffesiynol ym maes Trosglwyddo Technoleg 

• Profiad o weithio gyda busnesau a'u cefnogi, yn ogystal â gweithio gydag amgylcheddau Addysg 

Uwch, Llywodraeth Cymru (LlC) neu Fwrdd Iechyd Prifysgol (BIP) a delio â rhanddeiliaid yn yr 

amgylcheddau hynny.  


