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Trosolwg

Teitl y Swydd: Rheolwr Ysgolion a Chymunedau

Cyflog: Tua £27k

Lleoliad: Caerdydd (ar hyn o bryd mae'r holl staff 
yn gweithio gartref, felly disgwylir rhywfaint o 
hyblygrwydd ar ôl dychwelyd i'r swyddfeydd)

Llawn amser gyda hyblygrwydd (y gallu i weithio
y tu allan i oriau swyddfa craidd yn aml i gyd-fynd
â digwyddiadau ac ymrwymiadau sefydliadol
eraill) 



Croeso

Mae cyfle gwych wedi codi i arwain Ysgolion a 
Cymunedol Datblygiad ar gyfer Hoci Cymru; y corff 
rheoli cenedlaethol ar gyfer y gamp yng Nghymru. 

Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i ymuno â Hoci 
Cymru a'n cefnogi i gyflawni ein bwriad strategol, 
sicrhau ein bod yn dod i amlygrwydd drwy 
ddigwyddiadau rhyngwladol arwyddocaol, a helpu i 
gynyddu cyfranogiad mewn Hoci.



Pwrpas y Rôl

• Meithrin perthynas gydag arbenigwyr addysg gorfforol 
ym mhob ysgol

• Cyfrifol am weithredu Hoci ym mhob Ysgol ledled 
Cymru

• Sicrhau perthynas ysgol i glwb gadarn er mwyn ei 
gwneud yn hawdd pontio aelodau newydd 

• Sicrhau bod cenedlaethau’r dyfodol yn cael eu 
hysbrydoli i fod yn heini, yn iach ac yn actif drwy Hoci

• Creu unigolion iach a medrus drwy bŵer Hoci 



Ein Hymrwymiad i Degwch,                     
Amrywiaeth a Chynhwysiant  
Mae Hoci Cymru wedi ymrwymo i greu amgylchedd amrywiol ac mae'n falch o fod
yn rhan o raglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall. Bydd pob ymgeisydd cymwys
yn cael ei ystyried ar gyfer cyflogaeth heb ystyried hil, lliw, crefydd, rhywedd, 
hunaniaeth neu fynegiant o ran rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, tarddiad
cenedlaethol, geneteg, anabledd neu oedran.

Edrychwch isod ar ychydig o enghreifftiau o arfer gorau lle rydym yn ceisio
ymgorffori Tegwch, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn ein gwasanaethau bob dydd.

Rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth - https://www.hockeywales.org.uk/diversity-
champion-profiles

Rydym wedi ymrwymo i siarter Equally Amazing Ffederasiwn Hoci Ewrop -
https://eurohockey.org/2019/08/19/european-hockey-federation-launches-
gender-balance-charter/

Dyma rai enghreifftiau o’r gwaith Tegwch, Amrywiaeth a Chynhwysiant sy’n digwydd
yn ein cymuned Hoci: 

• https://www.hockeywales.org.uk/post/diversity-champions-tackle-female-
coaching-development

• https://www.hockeywales.org.uk/post/shining-the-light-on
• https://www.hockeywales.org.uk/post/hockey-wales-commitment-to-mental-

health-with-partners-platfform

https://www.hockeywales.org.uk/diversity-champion-profiles
https://eurohockey.org/2019/08/19/european-hockey-federation-launches-gender-balance-charter/
https://www.hockeywales.org.uk/post/diversity-champions-tackle-female-coaching-development
https://www.hockeywales.org.uk/post/shining-the-light-on
https://www.hockeywales.org.uk/post/hockey-wales-commitment-to-mental-health-with-partners-platfform


Prif Ddyletswyddau

Perthnasoedd

• Datblygu a chynnal perthnasoedd ag awdurdodau lleol, ysgolion a 
chlybiau gan greu partneriaethau cadarn i gefnogi'r gwaith o ddarparu
hoci i bobl ifanc.

• Gweithredu darpariaeth ysgol - clwb, cefnogi clybiau i ymgysylltu'n
effeithiol ag ysgolion lleol, gan feithrin perthnasoedd cynaliadwy i
wella pontio rhwng ysgolion a chlybiau.

• Gweithredu rhaglen fentora ysgolion / clybiau i gefnogi darpariaeth
gynaliadwy mewn ysgolion ac i annog cydweithio a dysgu ledled
Cymru.

• Rheoli grŵp o hwyluswyr sy'n arwain y gwaith o gyflwyno ein 
rhaglenni mewn ysgolion.

• Rheoli rhaglen gyfathrebu sydd wedi'i theilwra'n benodol ar gyfer y 
sector addysg.



Prif Ddyletswyddau

Mentrau

• Rheoli rhaglen Hooked on Hoci, gan sicrhau bod pob ysgol
gynradd yn ymwybodol o’r rhaglen ac â mynediad iddi.

• Asesu’r effaith ar Hooked on Hoci drwy system / proses 
gysylltu ysgol i glwb.

• Cydlynu darpariaeth i ysgolion ar gyfer y rhaglen
Llysgenhadon Ifanc, gan alluogi arweinwyr ifanc i hwyluso
cyfleoedd mewn ysgolion.



Prif Ddyletswyddau

Digidol

• Gweithredu darpariaeth hoci ddigidol y gall ysgolion uwchradd ei
chyflwyno yn unol â'r cwricwlwm MDaPh newydd, gan sicrhau bod 
ysgolion yn cael eu cefnogi i gyflwyno hoci yn y cwricwlwm.

• Cofnodi a chasglu'r holl ddata, gan sicrhau eu bod yn gadarn ac yn
ddilys, ac os yw hynny'n briodol gan ddefnyddio sefydliadau
addysgol i gefnogi'r broses.

Cystadlaethau

• Darparu cyfleoedd hoci diogel, hwyliog a chynhwysol i ysgolion 
drwy wyliau hamdden, hyrwyddo cynnydd mewn cyfleoedd i 
gymryd rhan, yn ogystal â sylw i hoci mewn amgylcheddau
newydd.



Manyleb y Person 
EICH PROFIAD

Cynllunio a Rheoli – cyflawni nodau sefydliadol drwy
sefydlu blaenoriaethau, camau gweithredu, cerrig milltir a 
chyfyngiadau mewn trefn resymegol a gwirio cynnydd yn
erbyn y cynlluniau hyn gan gymryd camau unioni yn ôl y 
gofyn 

Gwneud Penderfyniadau Da – dewis y ffordd orau o 
weithredu ar lefel y gwaith ac ysgwyddo cyfrifoldebau am y 
canlyniad 

Gwneud i Newid Weithio – helpu'r sefydliad i gyflwyno
newidiadau i strwythurau, prosesau, cynhyrchion a 
gwasanaethau yn effeithiol ac yn effeithlon drwy
ganolbwyntio ymdrech ac ymrwymiad ar wneud i'r newid
weithio 

Yr Amgylchedd – Profiad o weithio mewn amgylchedd
swyddfa cyflym

EICH GWYBODAETH

Profiad clir – Ymgysylltu â disgyblion a staff mewn
ysgolion  

Darparu Gwasanaeth – yn rhagori ar ddisgwyliadau
cwsmeriaid mewnol ac allanol drwy ansawdd y 
gwasanaeth, diwallu eu hanghenion a dangos gwerth
ychwanegol y gwasanaeth a ddarperir 

Cyfathrebu Llafar – Esbonio neu gyflwyno
gwybodaeth ffeithiol i unigolion neu grwpiau mewn
ffordd strwythuredig, glir, hyderus a chryno gan osgoi
defnyddio jargon. Esbonio'r rhesymeg y tu ôl i'r hyn
sy'n cael ei ddweud er mwyn sicrhau dealltwriaeth a 
derbyniad 

Meddalwedd / Offer – Gwybodaeth fanwl am 
feddalwedd ac offer swyddfa Microsoft a'u
hintegreiddio yn y gweithle ar gyfer ystod o dasgau, 
a'r defnydd o excel i gynnal cronfeydd data

EICH SGILIAU

Dyhead i Ddatrys Problemau – Gwybodaeth am 
ddadansoddeg data ac adrodd, da am gynllunio’n
ariannol gyda meddwl dadansoddol

Rhoi Sylw i Fanylder – mae'n sicrhau bod gwybodaeth yn
cael ei phrosesu'n gywir, a bod gwaith yn cydymffurfio â
gweithdrefnau mewnol / allanol a gofynion rheoleiddiol
perthnasol. Gwirio eich gwaith eich hun ac eraill

Gweithio mewn Tîm – yn gweithio ar y cyd ac yn
gynhyrchiol gydag eraill; yn cyfnewid gwybodaeth yn
agored ac yn cefnogi cydweithwyr o bob rhan o'r
sefydliad i gyflawni nodau'r sefydliad

Hunangymhelliant – mae'n rhoi egni personol ac 
ymrwymiad i gwblhau darn o waith a'i wneud hyd eithaf
ei allu. Mae'n chwilio am ffyrdd o gyrraedd a rhagori ar
safonau a thargedau perfformiad heriol ac yn gallu
gweithio ar ei liwt ei hun

Sefydliad Hunan-Waith – Defnyddio ystod o dechnegau
cynllunio a rheoli amser i gynllunio, cydlynu a rheoli eu
gwaith eu hunain ac i weithio gan gadw at derfynau
amser gydag eraill 

Unigolyn hyblyg a hawdd ymwneud ag ef – Sgiliau trefnu
ac arwain rhagorol. Dyhead i wella bywydau gweithwyr
sefydliadau drwy symleiddio prosesau o ddydd i ddydd

EICH RHINWEDDAU
• Aelod da o dîm
• Didwylledd, gonestrwydd, teyrngarwch a pharch
• Ethig gwaith cadarn, parodrwydd i fynd yr ail filltir   
• Wedi ymrwymo i ragoriaeth 
• Pendant, cadarnhaol ac yn canolbwyntio ar atebion
• Canolbwyntio ar ganlyniadau  
• Gwytnwch
• Arloesol a chreadigol
• Arweinyddiaeth
• Parchu cyfrinachedd 
• Angerddol, ysbrydoledig ac ysgogol



Sut i Ymgeisio

I wneud cais, cyflwynwch CV a 
llythyr eglurhaol, ynghyd â
ffurflen monitro cydraddoldeb. 

Gofynnwch am y ffurflen
fonitro a dychwelwch eich cais i
jane.price@hockeywales.org.uk

DYDDIAD CAU: 
Dydd Mercher 8fed Mehefin
5pm

DYDDIAD Y 
CYFWELIAD:
TBC

mailto:jane.price@hockeywales.org.uk


Hoci Cymru
Canolfan Genedlaethol Chwaraeon

Cymru
Caerdydd
CF11 9SW

www.hockeywales.org.uk
info@hockeywales.org.uk

Facebook - @HockeyWales
Twitter - @HockeyWales

Instagram - @hockey_wales

Mae Hoci Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae wedi ymrwymo i gyflawni ein Polisïau
Cydraddoldeb. Rydym yn annog ac yn croesawu'n gadarnhaol geisiadau o bob cymuned. 

Mae  Hoci Cymru yn diolch yn fawr iawn i Chwaraeon Cymru a Hoci Prydain Fawr am eu
cefnogaeth barhaus i hoci yng Nghymru 

http://www.hockeywales.org.uk/
mailto:info@hockeywales.org.uk

