
 
 
 

 
 
 
 
 
Disgrifiad Swydd 
 
Teitl y Swydd: Cydlynydd Gwirfoddolwyr 
 

Statws: Parhaol 
 

Oriau Gwaith: 35 awr yr wythnos 
 

Cyflog: hyd at £ 23,000 
 

Rheolwr Llinell: Pennaeth Codi Arian, Marchnata a Chyfathrebu 
 

Man gwaith: Hosbis Dewi Sant, Ffordd yr Abaty, Llandudno, LL30 2EN 
 
Prif Ddiben y swydd: 
 
• Rheoli holl gyfleoedd gwirfoddoli Hosbis Dewi Sant ar draws Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn mewn 
sawl safle gan gynnwys ardaloedd clinigol, derbynfa, siopau adwerthu, codi arian a digwyddiadau. 
• Gweithio gyda Phenaethiaid Adrannau ar draws yr elusen i recriwtio gwirfoddolwyr newydd a 
phresennol i rolau priodol trwy ddefnyddio yn ôl lleoliad, cymysgedd sgiliau, profiad a gallu. 
• Bod yn bwynt cyfathrebu canolog ar gyfer holl wirfoddolwyr Hosbis Dewi Sant. 
• Datblygu cysylltiadau â'r Cyngor(au) Gwirfoddoli lleol, Cydlynwyr Bagloriaeth Cymru, Colegau, 
Busnesau ac Ysgolion i gynnig cyfleoedd gwirfoddoli tymor hir. 
• Datblygu strategaeth cysylltiadau cyhoeddus a recriwtio gwirfoddol i ddenu gwirfoddolwyr newydd 
i'r elusen. 
• Sicrhau bod Hosbis Dewi Sant yn cydymffurfio â phob agwedd ar y Cyngor Gweithredu Gwirfoddol 
Cymru (WCVA) a fframweithiau rheoliadol y DU. 
 
Prif Ddyletswyddau 
 
• Yn gyfrifol am recriwtio a gosod gwirfoddolwyr mewn rolau priodol ar draws gwahanol adrannau a 
safleoedd. 
• Cydlynu cymhellion gwirfoddolwyr ar leoliad. 
• Datblygu perthynas â gwirfoddolwyr Hosbis i ddeall eu cymhellion, darparu stiwardiaeth effeithiol 
a sicrhau bod eu lles yn cael ei ofalu amdano. 
• Rheoli dewisiadau cyfathrebu gwirfoddolwyr a chyfathrebu'n rheolaidd â gwirfoddolwyr gan 
ddefnyddio ffôn, e-bost, post a thestun fel sy'n briodol. 
• Casglu adborth gan wirfoddolwyr a chyfathrebu'n effeithiol â Phenaethiaid adran ar draws y 
sefydliad. 
• Rheoli gweinyddiaeth lleoliadau gwirfoddol a gweithio rota gyda staff gweinyddu hosbis. 
 



 

• Gwerthuso gwirfoddolwyr yn flynyddol a darparu cyfleoedd datblygu. 
• Cadw golwg a gweithredu ar ddatblygiadau newydd yn y sector gwirfoddol a marchnadoedd  

   ymchwil i nodi cyfleoedd newydd ar gyfer gwirfoddoli. 
• Siarad cyhoeddus mewn digwyddiadau sector gwirfoddol, cyfarfodydd grwpiau cymunedol, 
colegau ac ysgolion. 
 
Cyfrifoldebau Rôl Unigol 
 
• Cynrychioli'r adran wirfoddolwyr yn fewnol yng nghyfarfodydd y Pwyllgor Cynhyrchu Incwm, gan 
ddarparu adroddiadau data yn ôl yr angen. 
• Cynrychioli'r Hosbis mewn cyfarfodydd a digwyddiadau allanol gyda gwaith achlysurol gyda'r nos 
ac ar benwythnosau yn ofynnol. 
• Cofnodi gweithgaredd gwirfoddolwyr ar gronfa ddata'r Hosbis a chynhyrchu ystadegau a 
mewnwelediadau yn ôl yr angen. 
• Cydweithio â'r holl adrannau Hosbis i ddarparu cefnogaeth gwirfoddolwyr a sicrhau bod lles 
gwirfoddolwyr 
• Delio â chwynion gwirfoddolwyr fel y'u pennir gan y polisi cwynion hosbis. 
• Cydlynu hyfforddiant ar gyfer gwirfoddolwyr a goruchwylio lle bo hynny'n briodol i sicrhau fod 
rolau gwirfoddolwyr yn addas ac yn diwallu anghenion y sefydliad. 
 
• Mynychu pob hyfforddiant staff gorfodol a sicrhau eich bod yn gyfredol. 
• Cynnal a chadw cofnodion gwirfoddolwyr ynghyd â'r gronfa ddata gwirfoddolwyr i sicrhau bod yr 
holl ddata (a data sensitif) yn cael eu cadw'n ddiogel. 
• Cynnal perthynas waith dda gyda'r holl randdeiliaid elusennol gan gynnwys ymddiriedolwyr, tîm 
rheoli Hosbis, staff, gwirfoddolwyr, cefnogwyr, aelodau o'r cyhoedd a darpar wirfoddolwyr neu 
roddwyr. 
• Rheoli eich amser eich hun mor effeithlon â phosibl a dirprwyo dyletswyddau priodol. 
• Ymgymryd ag unrhyw dasg resymol yn unol â chais y rheolwr llinell a chyflawni'r dyletswyddau sy'n 
angenrheidiol i sicrhau bod y swydd hon yn cael ei chyflawni'n effeithiol.  

• Cyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill a ystyrir yn briodol gan eich rheolwr llinell i 
gynorthwyo'r sefydliad i redeg yn llyfn. 

Iechyd a Diogelwch 
 
• Cadw at bob polisi Hosbis gan gynnwys tân, iechyd a diogelwch a chyfle cyfartal. 
• Yn gyfrifol am gwblhau asesiadau risg fel mae’r angen 
• Sicrhau fod gwirfoddolwyr a rheolwyr yn ymwybodol o unrhyw risgiau sy'n gysylltiedig â chymryd 
rhan mewn gweithgareddau’r Hosbis a'u cyfrifoldebau o dan iechyd a diogelwch. 
• Yn gyfrifol am ddilyn a gweithredu polisïau a gweithdrefnau AD Hosbis Dewi Sant sydd ar gael yn 
rhwydd bob amser. 
• Cyfrifoldebau unigol o dan y Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith i nodi ac adrodd, yn ôl yr 
angen, am unrhyw ddigwyddiad anffodus, damwain neu amgylchedd a allai fod yn beryglus. 
• Ymgymryd â hyfforddiant gorfodol yn ôl gofynion y rôl 
 
Cyfrifoldebau Personol 
 
• Yn gyfrifol am eich datblygiad proffesiynol eich hun a rhaid iddo gymryd rhan mhroses arfarnu’r 
Hosbis  
• Cyflawni ' r holl ddyletswyddau gan hyrwyddo a gweithredu polisi cyfle cyfartal yr hosbis 

• Adrodd i'r pennaeth codi arian o ddydd i ddydd. 
• Ymgymryd â hyfforddiant fel sy'n ofynnol fel rhan o'r rôl 
• Sicrhau nad yw eich ymddygiad yn fewnol ac yn allanol i Hosbis Dewi Sant yn gwrthdaro â 
disgwyliadau proffesiynol 
• Cydymffurfio â deddfwriaeth elusennau er mwyn sicrhau nad yw Hosbis Dewi Sant yn cael 
ei ddwyn i anfri.  



 
• Cynnal cyfrinachedd proffesiynol bob amser 

 

Ymdrin â gwybodaeth 

• Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd lynu at y polisi diogelu data yn ogystal â ' r gweithdrefnau penodol 
a bennir o fewn yr adran yn unol â'r gyfraith (GDPR) a Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth/ 

• Cydymffurfio â deddfau a rheoliadau'r sector elusennol  

• Trafod unrhyw faterion sy’n peri pryder ynglŷn a thrin gwybodaeth drwy godi pryderon gyda'r 
pennaeth codi arian. 

• Sicrhau cywirdeb gydag unrhyw wybodaeth a gofnodir; rhifiadol ac ysgrifenedig mewn cofnodion 
electronig a chofnodion papur. 

• Rhaid i ddeiliad y swydd gadw cyfrinachedd ym mhob maes gwaith er mwyn sicrhau parch, urddas 
a hawliau i breifatrwydd cleifion, defnyddwyr gwasanaethau, staff, gwirfoddolwyr, cefnogwyr a 
rhoddwyr 

 

Dim ysmygu 

Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd gydymffurfio â pholisi dim ysmygu yr hosbis. 

 

Nodiadau 

Disgwylir i ddeiliad y swydd weithio fel cenhadydd a chydymffurfio â pholisïau a gweithdrefnau 
Hosbis Dewi Sant.  Efallai y bydd angen cyflawni tasgau eraill o fewn cylch gwaith y swydd o bryd i'w 
gilydd.  Nid yw'r swydd ddisgrifiad hwn yn hollgynhwysol.  Dim ond fel canllaw y mae'n gweithredu 
ac mae'n bosibl y caiff ei ddiwygio i fodloni gofynion yr elusen ar unrhyw adeg ar ôl trafod â deiliad y 
swydd. Bydd hefyd yn sail ar gyfer arfarnu staff yn flynyddol. 

 

 


