Swyddog Datblygu'r Rhwydwaith, Corff Llywodraethu Cenedlaethol
Chwaraeon
Mae Ffederasiwn Saethu Targed Cymru (WTSF) yn cynrychioli pum cymdeithas saethu
darged ar lefel genedlaethol ar gyfer llywodraethu, ariannu a chystadlaethau rhyngwladol
mawr.
Y cymdeithasau pum aelod yw:
• Cymdeithas Gwylwyr Awyr Cymru
• Cymdeithas Saethu Targed Clai Cymru
• Cymdeithas Targed Maes Cymru
• Cymdeithas Reifflau Cymru
• Cymdeithas Reifflau Bach Cymru
Mae'r WTSF yn cynrychioli'r cymdeithasau hyn a'u haelodau i Chwaraeon Cymru, Tîm
Cymru, Llywodraeth Cymru, Saethu Prydain, a chyrff eraill. Mae'r WTSF hefyd yn dewis, yn
hyfforddi ac yn cefnogi saethwyr o Gymru i gystadlu ar lwyfan y byd yng Ngemau'r
Gymanwlad, ac mae'n adeiladu ar y perfformiad gorau erioed o Gemau'r Arfordir Aur 2018.
Lansiodd WTSF strategaeth newydd gyffrous yn 2020 gyda'r weledigaeth o adeiladu
rhwydwaith saethu targed ffyniannus yng Nghymru. Mae'r WTSF yn chwilio am Swyddog
Datblygu i barhau a thyfu'r rhwydwaith saethu targed yn unol â'r cynllun strategol. Nid oes
angen i ymgeiswyr fod â phrofiad o dargedu chwaraeon saethu ond mae'n rhaid iddynt fod
â'r sgiliau a'r profiad i helpu i ddatblygu'r gamp yng Nghymru.
Mae'r WTSF yn sefydliad cyfle cyfartal balch, ac yn arbennig yn croesawu ymgeiswyr
menywod, anabl a BAME i wella amrywiaeth y meddwl ymhellach mewn trafodaethau a
gwneud penderfyniadau. Yn yr un modd, mae'r WTSF yn ceisio cynyddu ei ddefnydd o'r
Gymraeg, gan fod ceisiadau o'r fath gan siaradwyr Cymraeg rhugl yn cael eu hannog. Mae
swyddfeydd WTSF yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru sy'n ystyriol o bobl
anabl, ac mae WTSF wedi ymrwymo i wneud addasiadau sy'n hwyluso cyfweliadau a
chyflogaeth.

Disgrifiad o'r Rôl
Teitl: Swyddog Datblygu Rhwydwaith
Patrwm Gweithio: 15 awr yr wythnos (40% CALl), gweithio hyblyg rhan-amser parhaol.
Cyflog: £11,000 (£25,781 CALl)
Manteision eraill: Parcio ar y safle, cyllideb hyfforddi, tâl gwyliau, cyfrifiadur a ddarperir,
mynediad i gyfleusterau campfa Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru.
Lleoliad: Gweithio hyblyg o gartref, yn swyddfa WTSF yng Nghaerdydd, ac mewn
digwyddiadau ledled Cymru.

Crynodeb o'r Rôl
•
•

Arwain a chynrychioli'r WTSF mewn digwyddiadau datblygu a chysylltu â gwirfoddolwyr.
Rheoli presenoldeb ar-lein WTSF, gan gynnwys negeseuon cyfryngau cymdeithasol a
gwefannau.
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•
•

Cefnogi Rheolwr Datblygu'r Rhwydwaith i gyflawni amcanion strategol.
Gweithredu yn unol â gwerthoedd, rhwymedigaethau ac ymrwymiadau'r sefydliad.

Cyfrifoldebau
•
•
•
•

•

Arwain y gwaith o drefnu a chynnal digwyddiadau datblygu rhwydwaith sy'n bodoli eisoes
a chwmpasu cyfleoedd pellach i'r cyhoedd gael profiad o saethu targedau.
Mewn digwyddiadau datblygu, be'r pwynt cyswllt ar gyfer gwirfoddolwyr a phartneriaid.
Rheoli cyfathrebiadau digidol a phresenoldeb ar-lein WTSF drwy'r wefan, sianeli
cyfryngau cymdeithasol a chylchlythyrau.
Cynorthwyo Rheolwr Datblygu Rhwydwaith WTSF i gynhyrchu partneriaethau strategol
newydd.
Sefydlu, meithrin a chynnal perthynas waith effeithiol gyda staff eraill WTSF a
phartneriaid allanol.

Sut i Wneud Cais
Mae Ffederasiwn Saethu Targed Cymru wedi ymrwymo i recriwtio staff amrywiol sy'n
seiliedig ar sgiliau, ac mae'n annog ceisiadau gan bobl o grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli
ar hyn o bryd fel pobl anabl, BAME a menywod.
Cyflwynwch CV cyfredol a llythyr eglurhaol sy'n esbonio sut rydych yn bodloni'r holl feini
prawf hanfodol ac unrhyw feini prawf dymunol a nodir ym manyleb y person. E-bostiwch y
rhain i alan.green@wtsf.org.uk neu drwy'r post at: Alan Green, Ffederasiwn Saethu Targed
Cymru, Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Gerddi Sophia, CF11 9SW.
Yn dilyn eich cais, llenwch Ffurflen Monitro Cydraddoldeb ddienw a'i dychwelyd
i'david.lloyd@wtsf.org.uk neu drwy'r post at: David Lloyd, Ffederasiwn Saethu Targed
Cymru, Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Gerddi Sophia, CF11 9SW.
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 30 Mai 2022.

Gwybodaeth Ychwanegol
•
•
•
•
•
•

Disgwylir i'r cyfweliadau ddechrau yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 6 Mehefin 2022.
Noder: mae'n annhebygol y cewch eich gwahodd i gyfweliad os nad ydych yn bodloni'r
holl Feini Prawf Hanfodol ym Manyleb y Person.
Mae Ffederasiwn Saethu Targed Cymru yn cadw'r hawl i gau'r broses ymgeisio yn
gynnar os derbynnir llawer o geisiadau. Felly, rydym yn cynghori darpar ymgeiswyr i
gyflwyno eu manylion cyn gynted â phosibl.
Bydd Ffederasiwn Saethu Targed Cymru yn ymdrechu i ymateb i bob cyflwyniad yn
unigol, ond nid yw hyn bob amser yn bosibl.
Os hoffech drafod y rôl cyn gwneud cais, cysylltwch â'r Manager Datblygu Rhwydwaith
drwy e-bost (alan.green@wtsf.org.uk).
Ynglŷn â Ffederasiwn Saethu Targed Cymru - WTSF
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Manyleb y Person
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cydnabod sut mae chwaraeon a gweithgarwch corfforol
yn cyfrannu at gymdeithas ac iechyd a lles unigolion. Nid yw gwybodaeth am saethu
targedau yn ofyniad hanfodol ar gyfer y rôl, ond mae'n rhaid i ymgeiswyr fod â diddordeb
gwirioneddol mewn cefnogi a datblygu'r gamp.
Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn gyfforddus yn gweithio'n adeiladol ac ar y cyd
â staff eraill i wneud penderfyniadau yn y cyd-destun gorau o'r WTSF.
Mae'r WTSF yn sefydliad cyfle cyfartal balch ac mae'n ceisio cynyddu amrywiaeth y meddwl
wrth wneud penderfyniadau. O'r herwydd, mae croeso ac anogaeth arbennig i ymgeiswyr
anabl, menywod a BAME.

Profiad Datblygu
Chwaraeon

Hanfodol
Experience mewn rôl datblygu
Chwaraeon neu reoli
digwyddiadau

Cyfryngau
Cymdeithasol

Dealltwriaeth dda o Gyfryngau
Cymdeithasol a sut i ddefnyddio
cynnwys i wneud y mwyaf o
gyrhaeddiad gan ddefnyddio
Instagram, TikTok, Facebook a
Twitter.

Gwefan

Gwybodaeth am ddefnyddio
Word Press neu offer tebyg i
uwch-wefannau

Skills

TG Cyffredinol

Dymunol
Profiad mewn rôl arweiniol mewn
amgylchedd datblygu chwaraeon
neu ddigwyddiadau

Profiad o ddylunio gwefan
Deall dadansoddeg a sut i
gyflwyno data.

Yn gymwys i agor a chynhyrchu
dogfennau trwy Microsoft Office
Suite.
Cyfathrebu cymwys drwy e-bost,
ffôn a fideo-gynadledda ar-lein.
Cymwys gan ddefnyddio
Microsoft Teams a Sharepoint.

Cyfathrebiad

Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a
llafar rhagorol mewn cyfryngau
wyneb yn wyneb, digidol ac arlein.

Perthnasoedd
Proffesiynol

Deall pwysigrwydd cynnal
perthnasoedd proffesiynol yn
fewnol ac yn allanol gyda
phartneriaid.

Cylchlythyr

Profiad o goladu a golygu
deunydd ysgrifenedig i'w
gyhoeddi.

Cymraeg

Rhuglder yn y Gymraeg (llafar,
ysgrifenedig a darllen
dealltwriaeth)
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