
 

Cynorthwyydd Adnoddau Dynol (Cyfnod Mamolaeth) 

 
Mae S4C yn chwilio am Gynorthwyydd Adnoddau Dynol i ymuno a’r adran dros gyfnod mamolaeth. 

Byddwch yn rhan o dîm bach, yn cyflawni rôl gynghori/cefnogi a fydd yn golygu rhyngweithio’n aml 

â chyflogeion a datrys/uwchgyfeirio ymholiadau.  

Byddwch yn defnyddio systemau Pobl bob dydd ac yn dilyn prosesau i ddarparu gwasanaeth 

rhagorol. Disgwylir i chi weithio’n annibynnol i ddatrys ymholiadau hyd at gymhlethdod canolig, ac 

ar y cyd â’r Pennaeth Adnoddau Dynol i reoli materion a phrosiectau mwy cymhleth. Byddwch yn 

rhoi gwybodaeth i’r gweithlu yn seiliedig ar wybodaeth am bolisïau a phrosesau; gan ddeall y 

materion a’r problemau a’u rheoli yn unol â hynny. Bydd gofyn i chi greu a thrin adroddiadau 

sylfaenol i’w dadansoddi. 

____________________________________________________________________________ 

 

Disgrifiad swydd 

 
• Datrys problemau a materion, gan gynnig ateb a/neu uwchgyfeirio at y Pennaeth Adnoddau 

Dynol 

• Gallu defnyddio systemau Pobl, cofnodi data ar systemau perthnasol a sicrhau ansawdd 

data 

• Cynhyrchu dadansoddiadau ac argymhellion trwy ddata o systemau perthnasol er mwyn 

ateb ymholiadau 

• Cynnal data sy’n ymwneud â Phobl a ffeiliau personél yn gywir, gan sicrhau cyfrinachedd 

• Rhoi atebion yn hyderus yn seiliedig ar ddata a dealltwriaeth o bolisïau a phrosesau 

• Gweithio i gefnogi prosiectau/cynlluniau, lle y bo’r angen 

• Gweithio mewn tîm bach, gan gydweithredu ar draws y busnes ag adrannau fel Cyllid/y 

Gyflogres 

• Cyfrannu at ddiwylliant o wasanaeth rhagorol a chefnogi gwelliant parhaus 

• Bod yn bwynt cyswllt Adnoddau Dynol pan fydd rheolwyr yn ymdrin â materion staff – 

cefnogi rheolwyr mewn cyfarfodydd wyneb yn wyneb â staff, gan sicrhau y cydymffurfir â 

deddfwriaeth 

• Diweddaru newidiadau i wybodaeth y gyflogres bob mis a gwirio cyfanrwydd data fel y bo’r 

angen. 

• Darparu cymorth Adnoddau Dynol ar gyfer y prosiectau adleoli a chydleoli  

• Rheoli’r broses o ddarparu gwasanaeth recriwtio a dethol; cysylltu â rheolwyr ynglŷn â 

disgrifiadau swydd, hysbysebu swyddi gwag, derbyn a phrosesu ceisiadau a diweddaru’r 

gronfa ddata Adnoddau Dynol, trefnu a mynychu cyfweliadau fel y bo’n briodol a chroesawu 

cyflogeion newydd, gan gynnwys ymsefydlu. 

• Cyflawni tasgau gweinyddol cyffredinol Adnoddau Dynol, gan gynnwys cymryd cofnodion 

mewn cyfarfodydd mewnol ac allanol fel y bo’r angen.  

• Prosesu anfonebau’r adran trwy’r system gyllid fewnol fel y bo’r angen, gan gadw at 

derfynau amser ariannol.  

• Llunio a chynhyrchu adroddiadau safonol ac ad hoc  



 

• Cynhyrchu llythyrau safonol a dogfennau pro fforma fel y bo’r angen, gan sicrhau bod y 

rhain yn cydymffurfio â safonau’r Gymraeg.  

• Rhoi cyngor i staff ar lefel briodol ar faterion o fewn eich maes cymhwysedd.  

• Sicrhau bod polisïau a gwybodaeth Adnoddau Dynol yn cael eu cadw’n gyfredol ar y 

fewnrwyd ac wrth ateb ymholiadau staff ynglŷn â gwybodaeth yn y llawlyfr staff.  

• Trefnu cyrsiau hyfforddi fel y bo’r angen, gan sicrhau y cedwir o fewn y gyllideb.  

• Cynorthwyo’r cyflogres gyda cytundebau llawrydd, ymholiadau taliadau a’r cyflogres yn 

misol. 

• Ochr yn ochr ag aelodau eraill y tîm, cyflawni ymarferion glanhau data rheolaidd i sicrhau 

bod systemau papur ac electronig yn gyfredol.   

• Cyfrannu’n weithredol at gefnogi egwyddorion ac ymarfer cyfle cyfartal fel y’u hamlinellir 

ym Mholisi Amrywiaeth, Cydraddoldeb a Chyfle Cyfartal S4C.  

• Cynorthwyo S4C i gydymffurfio â safonau’r Gymraeg.  

• Cymryd gofal rhesymol am eich iechyd a’ch diogelwch eich hun ac iechyd a diogelwch pobl 

eraill y gallai eich gweithredoedd neu’ch anweithiau effeithio arnynt, a chydymffurfio â’r holl 

ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch fel y bo’n briodol.  

• Fel un o delerau eich cyflogaeth, mae’n bosibl y gofynnir i chi ymgymryd â’r cyfryw 

ddyletswyddau eraill a/neu weithio’r cyfryw oriau eraill ag yr ystyrir eu bod yn rhesymol, yn 

gymesur â’ch gradd neu lefel gyffredinol eich cyfrifoldeb yn y sefydliad.   

 
Manyleb person 

 

Nodweddion  Hanfodol Dymunol 

 

 

Cymwysterau  

 

 

• Addysg hyd at safon TGAU mewn 

Cymraeg, Saesneg neu gyfwerth 

• CIPD Lefel 3 neu gyfwerth neu’n 

gweithio tuag ato 

 

• Gradd mewn disgyblaeth berthnasol 

 

 

Profiad 

 • Profiad o weithio mewn swydd 

 Adnoddau Dynol neu Recriwtio 

• Profiad o ymdrin â staff ar bob lefel 

• Profiad o ymdrin â data cyfrinachol a 

 sensitif 

• Profiad blaenorol o weithio gyda 

Systemau Pobl (fel Ciphr) 

Sgiliau a 

gwybodaeth  

 

• Gwybodaeth helaeth am arferion 

gweinyddiaeth swyddfa dda  

• Gwybodaeth sylfaenol am brosesau 

Adnoddau Dynol  

• Gwybodaeth am gyfraith cyflogaeth 

y Deyrnas Unedig a sut i’w 

chymhwyso’n ymarferol 

 

 



 

• Sylw rhagorol i fanylion a 

chywirdeb; sicrhau bod ffeithiau’n 

gywir, yn gyflawn ac yn gyson 

• Sgiliau dadansoddi cryf 

• Deall sut i drin, datrys ac 

uwchgyfeirio ymholiadau; 

trosglwyddo gwybodaeth yn brydlon 

• Deall sut i weithio’n effeithiol mewn 

tîm i gyflawni ymagwedd hyblyg, 

barod a phragmatig tuag at gefnogi’r 

amgylchedd gweithredol ehangach 

• Y gallu i gyflawni nifer o dasgau ar 

yr un pryd a blaenoriaethu eich 

llwyth gwaith 

• Dealltwriaeth o systemau cronfa 

ddata Adnoddau Dynol electronig a’u 

defnyddiau. 

• Profiad o gynhyrchu adroddiadau 

rheolaidd ac ad-hoc ar gyfer 

amrywiaeth eang o ddefnyddiau 

• Llythrennedd cyfrifiadurol uchel, gan 

gynnwys gwybodaeth am raglenni 

Windows. Defnyddiwr hyderus o’r 

rhyngrwyd, e-bost a chyfryngau 

cymdeithasol.  

• Parodrwydd i ddysgu sut i 

ddefnyddio pecynnau meddalwedd 

eraill sy’n benodol i gynnal yr adran.  

• Sgiliau cyfathrebu rhagorol, yn 

ysgrifenedig ac ar lafar, a’r gallu i 

ymateb i ymholiadau gan 

amrywiaeth o ddefnyddwyr yn 

Saesneg ac yn Gymraeg.  

• Sgiliau trefnu rhagorol, gan gynnwys 

y gallu i flaenoriaethu llwythi gwaith 

amrywiol â therfynau amser sy’n 

cystadlu yn erbyn ei gilydd.  

Nodweddion 

personol  

 

• Yn gallu cymell eich hun, gyda’r 

gallu i weithio heb oruchwyliaeth. 

 

• Y gallu i ddelio â sefyllfaoedd 

cyfrinachol a sensitif yn effeithiol 

 

 

 



 

Manylion pellach  

 

Lleoliad: Canolfan S4C yr Egin, Caerfyrddin.  Bydd disgwyl i chi deithio o bryd i’w gilydd i 

swyddfeydd S4C yng Nghaernarfon a Chaerdydd a ble bynnag arall y bydd S4C yn 

gofyn ichi yn rhesymol yn rhinwedd eich swydd. 

 

Cyflog:  £22,500-£26,500 

 

Contract: Cyfnod Penodol cyfnod mamolaeth o 9 mis (gyda’r posibilrwydd o estyniad hyd at 12 

mis). 

Oriau gwaith: 35.75 awr yr wythnos.  Oherwydd natur y swydd, bydd disgwyl rhywfaint o 

hyblygrwydd o bryd i’w gilydd.  

 

Cyfnod Prawf: 6 mis  

 

Gwyliau: Mae S4C yn cynnig 26 diwrnod o wyliau gyda thâl, y flwyddyn. Os byddwch yn 

gweithio llai na 12 mis bydd eich hawl i wyliau yn cael ei weithio allan ar sail pro rata 

i’r hanner diwrnod agosaf. 

 

Pensiwn: Cynllun Pensiwn Personol Grŵp. Bydd y cyflogwr yn cyfrannu 10% o’ch cyflog 

sylfaenol i’r Cynllun.  Bydd disgwyl i chi gyfrannu 5%. 

 

 

Ceisiadau  

 
Dylid anfon ceisiadau erbyn 17:15 ar 2 Awst 2019 i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu drwy’r post 

at: Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.  

 

Ni fydd CV yn cael ei dderbyn. 

 

Ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. 

 

Nid yw S4C yn caniatáu gwahaniaethu ar sail rhyw, hil, lliw, anabledd, cefndir ethnig neu 

economaidd-gymdeithasol, oedran, amgylchiadau teuluol, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, 

gweithwyr amser llawn neu ran-amser, crefydd, safbwynt gwleidyddol, cyfeiriadedd rhywiol, 

ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, defnydd ar iaith (heblaw lle bo’r gallu i gyfathrebu 

yn Gymraeg yn hanfodol i’r swydd) neu wahaniaeth amherthnasol arall ac mae’n ymroi i weithio 

gydag amrywiaeth mewn ffordd gadarnhaol.  Mae S4C yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan 

grwpiau o bobl sydd wedi’u tangynrychioli, gan gynnwys grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig 

a phobl ag anableddau.  Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn berthnasol a phenodir 

ar sail teilyngdod.  


