
Pembrokeshire Coastal Forum (PCF) 
Fforwm Arfordir Sir Benfro  

Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person 

Teitl y Swydd: Rheolwr Cyflawni Prosiectau (META) 

Cyflog: £30,000 - £35,000 yn dibynnu ar brofiad 

Yn Atebol i: Rheolwr/Prif Swyddog Gweithredol Ynni Môr Cymru 

Lleoliad: 2il Lawr, Pier House, Pier Road, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 6TR 

Yn gweithio gyda: PCF ac Ynni Môr Cymru 

Hyd y Contract: 12 mis 

Pwrpas y Swydd 

Wedi'i sefydlu yn 2000, mae Fforwm Arfordir Sir Benfro (PCF) yn Gwmni Buddiannau Cymunedol 
sydd wedi ennill sawl gwobr ac sy'n gweithio i wella'r arfordir ac amgylcheddau’r môr ar gyfer 
cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol. Fel partneriaeth arfordirol mae PCF wedi datblygu ystod o 
brosiectau cydweithredol, a ystyrir yn aml fel arfer gorau cynaliadwy, gan gynnwys Cod Morol Sir 
Benfro a Siarter Awyr Agored, Mapio Gweithgareddau Cymru ac Ynni Môr Cymru. 

Mae Ynni Môr Cymru (MEW), yn dwyn ynghyd ddatblygwyr technoleg, y gadwyn gyflenwi, y byd 
academaidd a'r sector cyhoeddus gyda'r nod o greu sector ynni môr ffyniannus ac amrywiol yng 
Nghymru, gan gynnwys y technolegau sy'n dod i'r amlwg o donnau, llanw a gwynt arnofiol ar y môr. O 
dan y rhaglen MEW, mae’r Ardal Brofi Ynni Morol (META) bellach ar agor i fusnes. 

Mae META yn darparu ardaloedd dyfrffordd a gydsyniwyd, yn agos at sylfaen weithredol gyda 
thrwyddedau a seilwaith galluogi. Bydd META hefyd yn gweithio'n agos gyda'i bartneriaid Bargen 
Ddinesig Bae Abertawe o dan y prosiect Hwb Morol Doc Penfro (PDM); Awdurdod Porthladd 
Aberdaugleddau, Canolfan Ragoriaeth Peirianneg Ynni Morol Ynni Adnewyddadwy ar y Môr Catapult 
(MEECE) a Pharth Arddangos Wave Hub Sir Benfro. 

Bydd yn ofynnol i'r Rheolwr Cyflawni Prosiectau oruchwylio datblygiad a chyflwyniad parhaus y 
prosiect META gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, reoli'r prosesau prydlesu a chydsynio, 
cysylltu â'r tîm gweithrediadau, caffael offer ac ymgysylltu â chefnogaeth gyfreithiol a thechnegol wrth 
weithio'n agos gyda Rheolwr Rhaglen MEW, Rheolwr Gweithrediadau META a'r Rheolwr Marchnata a 
Chyfathrebu i sicrhau bod y prosiect META yn cael ei gyflawni'n effeithiol ac yn effeithlon. 



 

Cyfrifoldebau Allweddol 
 
Gan weithio gyda'r tîm a phartneriaid prosiect allweddol, bydd y Rheolwr Prosiect yn: 

− Gweithredu fel prif bwynt cyswllt META a rheoli swyddfa'r prosiect. 

− Rheoli perthnasoedd cyllidwyr, gan gynnwys rheoli cyllidebau cyffredinol y prosiect a chynnal 

cofrestr risg y prosiect; sicrhau cydymffurfiad â gofynion cyllido, gan nodi unrhyw bryderon i 

Reolwr/Prif Swyddog Gweithredol Rhaglen MEW. 

− Cyfathrebu'n effeithiol, gan ddarparu adroddiadau rheolaidd ac ad-hoc a diweddariadau cynnydd 

ar draws y timau ac i'n partneriaid cyllido a'n haelodau. 

− Darparu gwybodaeth allweddol i gefnogi hawliadau grant i Reolwr Cyllid PCF. 

− Rhyngwynebu â phartneriaid PDM i ddarparu allbynnau prosiect cydlynol. 

− Cynnal goruchwyliaeth o gydsyniadau, prydlesi a chontractau a gofynion cyfreithiol ac yswiriant. 

− Rheoli ymgysylltiad cleientiaid META gan gynnwys contractau, cymorth mobileiddio, cyflwyno'r 

gadwyn gyflenwi yn ogystal â chefnogi eu rhyngwyneb â gofynion rheoliadol/ôl-gydsynio'r 

prosiect. 

− Gweithio'n agos gyda'r Rheolwr Gweithrediadau i sicrhau bod anghenion gweithredol yn cael eu 

diwallu. 

− Gweithio gyda'r Rheolwr Marchnata/Cyfathrebu, cynorthwy gyda chynnwys ar gyfer hyrwyddo a 

chyfathrebu META i amrywiol randdeiliaid. 

− Gweithio gyda'r Rheolwr Marchnata/Cyfathrebu a'r tîm ehangach yn PCF ar ymgysylltu â 

rhanddeiliaid (gan gynnwys y gymuned leol), gan ddal yr ystod o safbwyntiau a meithrin 

perthnasoedd adeiladol. 

− Sefydlu perthnasoedd effeithiol gyda datblygwyr technoleg, chwaraewyr cadwyn gyflenwi Cymru, 

y byd academaidd a phartneriaid prosiect posibl eraill - nodi cyfleoedd cydweithredu a sicrhau 

bod gweithgareddau'n cyd-fynd a chyfleoedd strategol yn cael eu gwireddu. 

− Trefnu a mynychu cyfarfodydd, gweithdai a digwyddiadau ar ran META. 

− Nodi a rheoli cyfleoedd META mewn cynadleddau i godi ymwybyddiaeth o'r prosiect yn ogystal â'r 

sector ynni adnewyddadwy morol (MRE) ehangach ar draws Cymru, perthnasoedd strategol 

rhwng prosiectau, graddfa a natur y cyfleoedd yng Nghymru a lledaenu gwybodaeth am raglen 

prosiectau MEW. 

− Ymgymryd â gweithgaredd datblygu busnes META i gyflawni cynnig craidd “Canolfan Brofi 

Genedlaethol Cymru”, gan gynnwys nodi a dilyn arweinwyr, cyflwyno META i ddarpar 

gwsmeriaid, meithrin perthnasoedd cleientiaid, rhwydweithio, cynnal a chymryd rhan weithredol 

mewn cynadleddau a digwyddiadau (gan gynnwys rhediad ehangach digwyddiadau MEW). 

− Gweithio gyda'r Prif Swyddog Gweithredol, Rheolwr Rhaglen MEW a Rheolwr Datblygu Busnes i 

nodi cyfleoedd a chefnogi ceisiadau am gyllid dilynol/ychwanegol. 

− Gweithio gyda'r Prif Swyddog Gweithredol, Rheolwr Rhaglen MEW a Rheolwr Datblygu Busnes i 

ddatblygu META fel busnes parhaus sy'n ei hyrwyddo fel adnodd i'r gymuned MRE ac yn 

cynhyrchu incwm ychwanegol. 

− Rheoli prosesau caffael ar gyfer y prosiect trwy'r llwyfannau angenrheidiol (h.y. Gwerthwch i 

Gymru). 

− Dyletswyddau eraill ar lefel debyg fel sy'n ofynnol gan PCF. 

 

 



Manyleb y Person 
 
Hanfodol: 

• Dealltwriaeth drylwyr o'r sector ynni adnewyddadwy ar y môr, ei rôl a'i botensial gan gynnwys 
rhwystrau a heriau sy'n wynebu datblygwyr technoleg. 

• Deall gofynion cydsynio/rheoleiddio prosiectau ynni ar y môr. 

• Diddordeb cryf mewn cynaliadwyedd ac ynni adnewyddadwy. 

• Wedi’ch addysgu i lefel gradd mewn disgyblaeth gysylltiedig. 

• Profiad perthnasol o reoli prosiect mewn sector cysylltiedig, y gellir ei ddangos. 

• Sgiliau cyfathrebu rhagorol (ar lafar ac yn ysgrifenedig) a gallu profiadol i ledaenu gwybodaeth 
gan gynnwys paratoi a darparu adroddiadau. Y gallu i drosi gwybodaeth dechnegol yn 
gyfathrebiadau hawdd eu deall. 

• Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu cryf, gan gynnwys paratoi a chyflwyno cyflwyniadau mewn 
modd clir a chryno i wahanol gynulleidfaoedd. 

• Sgiliau trefnu datblygedig iawn gyda phrofiad o drefnu a chynnal cyfarfodydd a digwyddiadau. 

• Profiad o ymgysylltu ac adeiladu perthynas ag ystod eang o randdeiliaid a'u rheoli, gan gynnwys y 
sectorau cyhoeddus a phreifat a'r gymuned academaidd. 

• Unigolyn rhagweithiol, hunanysgogol gyda'r gallu i weithio ar nifer o dasgau heb lawer o 
oruchwyliaeth a than bwysau. 

• Sgiliau TG rhagorol. 
 

 
Dymunol:  

• Cymhwyster mewn Rheoli Prosiectau. 

• Profiad ynni adnewyddadwy morol. 

• Profiad o weithio gyda phrosiectau Ewropeaidd neu brosiectau a ariennir gan grant. 

• Profiad o weithio yng nghyd-destun polisi Cymru. 

• Y gallu i siarad Cymraeg.  
 

Mae'r gallu i deithio i gyfarfodydd/digwyddiadau/ymweliadau safle yng Nghymru, y DU ac Ewrop, 
gan gynnwys aros dros nos, yn nodwedd angenrheidiol a rheolaidd o'r swydd hon, mae angen 
pasbort a cherbyd addas. Bydd y swydd yn cynnwys gweithio gyda'r nos ac ar benwythnosau yn 
achlysurol. 
 
Gall swydd-ddisgrifiadau a Manylebau y Person newid o bryd i'w gilydd i aros yn unol ag 
anghenion busnes.  
 


