
 
 
 
 
 
 
 
 

TEITL SWYDD / Job Title: Ymgynghorydd 
Cynaladwyedd Lafan – Lafan Sustainability 
Consultant. 

LLEOLIAD / Location: Gweithio o adref neu gyda 
clientiaid, gyda’r disgwyliad i gwrdd yn M-SParc unwaith 
yr wythnos.  Telir cyfradd teithio wrth ymweld gyda 
clientiaid. – Working from home or with clients, with the 
expectation to meet up at M-SParc once a week.  Travel 
costs for meeting with clients will be reimbursed.   

ORIAU / Hours: Mae hon yn swydd llawn amser, 
40 awr yr wythnos, ble gewch reoli eich oriau a 
gwyliau eich hun.  Rydym yn agored i gais i 
weithio’n rhan amser. – This is a full-time post, 40 
hours per week, where you can manage your own 
hours and holiday.   We are open to requests to 
work part-time hours.  

ATEBOL I / Reports To: Geraint Hughes a Meinir 
Jones, Grŵp Ymgynghori Lafan 

GYFRIFOL AM / Responsible for: Neb ar hyn o bryd.  – 
Nobody for now.  

CYFLOG / Salary: £36-40,000 y flwyddyn yn 
ddibynnol ar brofiad perthnasol, a chynnig o 

bensiwn safonol NEST. - £36-40,000 p/a 
depending on relevant experience and option for 
standard NEST pension.  

 
PWRPAS Y SWYDD / Purpose of the Role:  Ychwanegu gwerth i gleientiaid Lafan trwy eu cefnogi i fireinio eu syniadau a gwireddu eu cynlluniau - “Gwireddu 
gyda’n gilydd.”  
 
Mae’r cwmni’n cynnig ystod o wasanaethau – gweler www.lafan.cymru – ac wedi gosod targed uchelgeisiol o ddod yn gwmni ymgynghori gwledig allweddol yng 
Nghymru erbyn 2030. Mae’r swydd hon yn gam tuag at adeiladu tîm a fydd yn cefnogi ein cleientiaid i wneud i bethau digwydd i safon uchel.  
 
Mae Lafan yn ffodus iawn i weithio i nifer o gleientiaid sy'n rhannu brwdfrydedd ac angerdd tebyg i wella ansawdd bywyd mewn ardaloedd gwledig. 
 
Gall Grŵp Ymgynghori Lafan gynnig:   

• Oriau hyblyg yn gweithio o’ch cartref i'ch galluogi i drefnu'ch gwaith o amgylch eich bywyd.  
• Cefnogaeth reolaidd i'ch arwain a’ch dysgu am yr economi wledig.  
• Cyfle i fod yn rhan o’r uchelgais i gefnogi busnesau a chymunedau yng nghefn gwlad Cymru i ffynnu.  
• Sesiynau hyfforddi rheolaidd ar agweddau a nodir gan y tîm. 
• Amodau gwaith dwyieithog, ble mae'r Gymraeg wedi'i gosod fel iaith cyfathrebu bob dydd, ac yn cynnig anogaeth i’r rhai sy'n dysgu  

 
Disgwylir i chi weithio o leiaf hanner eich oriau rhywbryd rhwng 9am a 4:00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Cynhelir sesiwn adolygu / diweddaru unwaith yr 
wythnos.  
 
 
Rydym am benodi Ymgynghorydd Cynaladwyedd sydd â phrofiad ac arbenigedd mewn tri neu fwy o’r meysydd hyn:  

- Cynnal astudiaethau cwmpasu a dichonoldeb ar bynciau amrywiol yn ymwneud â chynaladwyedd.  

http://www.lafan.cymru/


- Gwybodaeth ymarferol o ganllawiau, rheoliadau a deddfwriaeth amgylcheddol berthnasol yng Nghymru. 
- Diffinio a gweithredu strategaethau amgylcheddol a chynaliadwyedd i gwrdd â nodau a thargedau prosiect. (Er enghraifft, Carbon Net Sero) 
- Adnabod a gweithredu atebion “carbon isel” neu “ddi-garbon” ar gyfer problemau neu heriau penodol. 
- Dealltwriaeth o ddal a storio carbon a dal carbon ar sail natur a thechnoleg.Cefnogi busnesau gwledig i leihau eu hallyriadau Carbon.  
- Cefnogi busnesau gwledig i leihau eu hallyriadau carbon gan gynnig argymhellion yn seiliedig ar wyddoniaeth a chynlluniau sero net iddynt leihau allyriadau          

ar draws eu cadwyn cyflenwi. 
- Cefnogi busnesau gwledig i addasu i newid hinsawdd. 
- Cefnogi a hwyluso grwpiau a/neu fentora/hyfforddi unigolion. 
- Cefnogi cleientiaid i ddatblygu a chyflwyno ceisiadau am wahanol fathau o gyllid a buddsoddiad. 
- Asesu amodau cynefinoedd. 
- Newid sefydliadol ac arweinyddiaeth. 

 
Byddwch yn nodi o'r rhestr uchod, ein bod â meddwl agored o ran pa gyfeiriadau y byddwn yn meithrin arbenigedd mewn cynaliadwyedd. 
Mae gennym yr un diddordeb yn ansawdd ac agwedd yr ymgeisydd o ran y meysydd arbenigedd y gallai fod ganddo/ganddi i'w cynnig. 
 

Cyfrifoldebau - Responsibilities Sgiliau/Profiad - Skills/Experience 

Dyma grynodeb o’r prif ddyletswyddau:  
• Meithrin perthnasoedd cryf gyda chleientiaid Lafan. Rydym yn 

argyhoeddedig y gallwn, trwy wrando a deall ein cleientiaid, gynnig mwy o 
werth a thyfu perthynas fuddiol i'r ddwy ochr.  

• Rheoli portffolio o brosiectau ymgynghori ar amser ac o fewn y gyllideb.  
• Cyflwyno cofnodion amser wythnosol – mae angen i leiafswm o 60% o 

amser gwaith fod yn darparu gwaith cleient.  
• Gweithio'n agos gyda thîm Lafan i sicrhau comisiynau gan gleientiaid.  
• Nodi a dilyn cyfleoedd newydd, yn enwedig gwasanaethau a chynhyrchion a 

all gynhyrchu ffrydiau incwm ailadroddus megis mynediad at wybodaeth, 
adeiladu setiau data deallusrwydd cyfrifiadurol, hyfforddiant, cyhoeddi, 
digwyddiadau....  

• Darparu mewnbwn strategol i ddatblygiad Lafan.  
• Curadu cynnwys marchnata i dyfu brand Lafan.  
• Gweithio'n agos gyda chydweithwyr sy'n frwd dros wneud i bethau 

ddigwydd er gwell yn ardaloedd gwledig Cymru.  
• Rhoi adborth adeiladol i weddill y tîm.  

 
 
 
 
 
 

Hanfodol:  
• Arbenigedd a phrofiad sylweddol mewn o leiaf 3 maes a restrir.  
• Ymgeisydd lefel gradd, yn ddelfrydol gydag o leiaf 3 blynedd o brofiad 

mewn amgylchedd busnes neu sefydliad. Anogir ymgeiswyr mwy 
profiadol neu raddedigion diweddar eithriadol i wneud cais hefyd. 

• Sefydlu rhwydwaith o gysylltiadau yn y sectorau perthnasol.  
• Meddyliwr beirniadol.  
• Hanes o reoli a chwblhau prosiectau ar amser ac o fewn y gyllideb.  
• Cyfathrebwr ardderchog sydd ag empathi da gyda phobl.  
• Y gallu i weithio trwy wahanol dasgau yn effeithlon, yn annibynnol ac 

yn ddiwyd.  
• Y gallu i gyfathrebu i safon uchel yn Saesneg, yn ysgrifenedig ac ar 

lafar.  
• Y gallu i ddilyn a chyfrannu at sgyrsiau sylfaenol yn y Gymraeg, a 

meddu ar agwedd gadarnhaol at fyw a gweithio o fewn awyrgylch 
ddwyieithog.  

• Dangos gwir ddealltwriaeth a brwdfrydedd dros y gwaith.  
• Hyder i awgrymu syniadau newydd ac i groesawu newidiadau er 

gwell.  
• Hyder wrth ddefnyddio meddalwedd TG.  

 
Dymunol:  

• Profiad blaenorol o weithio fel ymgynghorydd.  
• Y gallu i gyfathrebu i safon uchel yn y Gymraeg, yn ysgrifenedig ac ar 

lafar.  
• Rhinweddau arweinyddiaeth ystwyth.  



• Arweinydd sy’n cael ei g/chydnabod am ei meddyliau mewn maes o 
ddiddordeb.  

• Profiad o adeiladu a rheoli timau o bobl.  
• Cydnabyddiaeth am allu/arbenigedd, megis derbyn ysgoloriaeth neu 

wobr.  
 
Cymwysterau - Qualifications 

Hanfodol: 
 

Dymunol:  

• Gradd yn y celfyddydau neu'r gwyddorau  
 

Rhedeg eich swyddfa - Running your office Eraill - Other 
Byddwch angen lle addas yn eich cartref i wneud y gwaith hwn.  

• Bydd gennych fynediad i ffeiliau cwmwl a chyfeiriad e-bost @lafan.cymru  

• Bydd Lafan yn darparu caledwedd TG i'ch galluogi i wneud eich gwaith, gan 
gynnwys gliniadur a sgriniau. 

• Bydd gennych fynediad i ffeiliau cwmwl a chyfeiriad e-bost @lafan.cymru 

• Bydd angen cysylltedd rhyngrwyd da o'ch swyddfa - os gallwch chi ffrydio 
fideo, yna fe ddylai fod gennych chi ddigon o gysylltedd i wneud y gwaith.  

• Gellir cynnig ffôn 'VOIP', i'ch galluogi i wneud a derbyn galwadau trwy linell 
ffôn bwrpasol Grŵp Ymgynghori Lafan NEU bydd ffôn symudol gwaith yn 
cael ei ddarparu. Bydd gofyn i chi ddiffodd y ffôn i beiriant ateb pan nad 
ydych yn gweithio er mwyn osgoi cael eich tarfu.  

• Mae'n bwysig i Lafan eich bod yn gallu datgysylltu o'ch gwaith pan nad 
ydych yn gweithio oni bai bod amgylchiadau eithafol neu frys. Am y rheswm 
hwn, ni fydd disgwyl i chi ymateb i e-byst neu negeseuon ar unwaith.  
 

Trwydded yrru 
Prydeinig llawn a 
mynediad at gar.  

Hanfodol. 

Parodrwydd i weithio 
tu allan i oriau 
gweithio arferol.   

Ddim yn rheolaidd, yn achlysurol. Er enghraifft, os 
disgwylir i Lafan gyflwyno gweithdai gyda'r nos, 
neu efallai y bydd angen aros dros nos os yw'n 
darparu ar gyfer cleient yn ne Cymru.  

Parodrwydd i deithio.   Oes, bydd eich gwaith yn cynnwys cyfarfod 
cleientiaid a mynychu digwyddiadau ar ran Lafan. . 
Er bod Lafan yn annog y defnydd o lwyfannau 
cyfarfod rhithwir i adolygu a rheoli gwaith parhaus, 
mae'n bwysig cwrdd â chleientiaid wyneb yn wyneb 
hefyd.  

Gwyliau Bydd tâl gwyliau yn cael ei gyfrifo pob chwarter yn 
seiliedig ar 5.7 wythnos o wyliau y flwyddyn.  
Disgwylir i chi reoli eich amser gwyliau eich hun a 
hysbysu 4 wythnos ymlaen llaw. Mae Lafan yn 
hapus i ddarparu ar gyfer gwyliau gyda chyfnod 
rhybudd byrrach os yw hynny’n bosibl. 
 

Strwythur busnes y dyfodol.  
Bydd Lafan yn gwneud cais am achrediad ISO9001 yn 2023 ac ar hyn o bryd mae’n adolygu opsiynau i esblygu’r strwythur busnes yn briodol wrth iddo dyfu, ac i 
weithredu’r strwythur newydd a nodwyd erbyn diwedd 2024. 

 
 
 



 
SUT I YMGEISIO?   
 

1. E-bostiwch gopi o'ch CV (2 dudalen ar y mwyaf) ynghyd ag enghraifft o waith yr ydych wedi ei gwblhau yn y 12 mis diwethaf, 
ynghyd a llythyr eglurhaol (500 gair ar y mwyaf) yn nodi pam yr hoffech gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon, i 
geraint@lafan.cymru a meinir@lafan.cymru   
2. Y dyddiad cau yw dydd Llun, Ebrill 24ain 2023. Gellir cyflwyno ceisiadau hyd at hanner nos y dyddiad cau.   
3. Croesewir ceisiadau yn y Gymraeg neu Saesneg.   
4. Ein cam nesaf ar ôl y dyddiad cau fydd cyfarfod gyda rhestr fer o ymgeiswyr. Mae hyn yn debygol o fod ddydd Mercher, Mai 
4ydd a/neu Mai 10fed 2023.   Ein nod yw penodi erbyn diwedd Mai 2023.  
5. E-bostiwch os hoffech drafod y swydd.   
 

Diolch yn fawr am gymryd yr amser i ddarllen y ddogfen yma, ac am ddangos diddordeb yng ngwaith Grŵp Ymgynghori Lafan.   
 
 


