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Rydyn ni'n chwilio am ymddiriedolwyr newydd! 

 

Mae ColegauCymru yn elusen addysg ôl-16. Credwn fod gan bob dysgwr yr hawl i addysg o'r radd 

flaenaf, a ddarperir mewn lleoliad diogel, amrywiol a chynhwysol ac o fewn sector addysg bellach 

sy'n cefnogi'r gymuned ehangach, cyflogwyr a'r economi. 

Rydym yn falch o fod yn tyfu ac yn arallgyfeirio ein Bwrdd Ymddiriedolwyr. Mae'r Ymddiriedolwyr 

yn ein helpu i gyfrif am ddefnyddio tanysgrifiadau elusennol ein haelodau a'r grantiau a gawn gan 

amrywiaeth o gyllidwyr allanol megis Llywodraethau Cymru a'r DU. 

Mae'r Ymddiriedolwyr yn annibynnol ar ein Fforwm Aelodau. Mae'r swyddi gwag presennol yn 

gofyn i bobl gynrychioli budd ehangach y cyhoedd mewn addysg ôl-16 ochr yn ochr â barn yr 

aelodau a'u cyrff llywodraethu. 

Ar hyn o bryd rydym am recriwtio dau ymddiriedolwr: 

• un sy'n gallu dod â barn corff llywodraethu coleg i'r bwrdd, a  
• un sy'n gallu rhannu gyda ni safbwynt ehangach dysgwyr, cyflogwyr neu fusnes. 

 

Y Cyfleodd 

Mae gennym ddwy swydd wag i ymuno â grŵp brwdfrydig iawn sydd eisoes yn gweithio'n galed i 

gael effaith, cefnogi buddiannau ein haelodau a hyrwyddo budd ehangach addysg ôl-16 a dysgu 

gydol oes. 

Rydym yn awyddus i barhau i adeiladu ar y gwaith da hwn ac rydym yn awyddus i ehangu ystod 

arbenigedd a phrofiad Bwrdd yr Ymddiriedolwyr a chynyddu amrywiaeth meddwl a her adeiladol. 

Os ydych yn ymddiriedolwr, neu'n gyn ymddiriedolwr a/neu'n hyrwyddwr llywodraethu ac 

arweinyddiaeth dda yn y sector cyhoeddus, preifat neu wirfoddol, hoffem glywed gennych!  Ond 

rydym yr un mor awyddus i glywed gan ymgeiswyr a allai fod â phrofiad diweddar fel dysgwr addysg 

bellach mewn coleg neu fel prentis. 

Fel ymgeisydd llwyddiannus, efallai y bydd gennych brofiad strategol a/neu weithredol mewn 
meysydd fel: 
 

• Datblygu Busnes 
• Marchnata  
• TG a Marchnata Digidol a'r Cyfryngau  
• Cyllid 
• Rheoli Adnoddau Dynol 
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Peidiwch â chael eich annog os nad ydych erioed wedi bod yn ymddiriedolwr o'r blaen. Rydym yn 
chwilio am leisiau newydd a deinamig a gallwn ddarparu cymorth a mentora i'ch helpu i ragori. 
Rydym yn falch o fod yn tyfu ac arallgyfeirio ein Bwrdd Ymddiriedolwyr a ColegauCymru sy'n anelu at 
gael grŵp amrywiol sy'n cynrychioli'r Gymru fodern. Efallai eich bod eisoes wedi bod yn ymwneud â 
llywodraethu mewn clybiau yn yr ysgol, y coleg neu'r brifysgol - er enghraifft fel cynrychiolydd ar 
gyfer eich cwrs neu ddosbarth - a bydd gennych ddiddordeb yn rôl llywodraethu mewn sefydliadau. 

 
Rydym wedi ymrwymo'n llwyr i egwyddorion cyfle cyfartal, rydym yn mynd ati i hyrwyddo 
amrywiaeth, ac rydym yn croesawu ceisiadau'n gynnes gan: 

 
• pobl ifanc, gyda neu heb brofiad blaenorol o lywodraethu; 
• unigolion â nodweddion gwarchodedig fel y'u nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010;  
• siaradwyr Cymraeg;  
• unigolion sydd â phrofiad o gyd-destun addysg ac economaidd-gymdeithasol Gogledd    
Cymru; 
• cynrychiolwyr cyflogwyr - preifat neu gyhoeddus; a 
• cynrychiolwyr dysgwyr 

 

Yr Hyn Rydym Yn Chwilio Amdano 

Os ydych eisoes yn llywodraethwr coleg neu'n cymryd y camau cyntaf i ymuno â bwrdd 
ymddiriedolwyr, dyma rai o'r profiadau a'r priodoleddau rydym yn chwilio amdanynt: 
 

• Mae gennych ddiddordeb mewn addysg bellach, dysgu gydol oes a phrentisiaethau a helpu 
i'w gwneud y mwyaf effeithiol y gallant fod. 

• Rydych yn adnabod y sector elusennol, fel cadeirydd, ymddiriedolwr, gwirfoddolwr neu 
aelod o staff. 

• Mae gennych ddiddordeb mewn gwella llywodraethu ac arweinyddiaeth, a chredwch y gall 
arweinyddiaeth dda wneud gwahaniaeth mawr. 

• Rydych yn dal i ddysgu ac yn awyddus i ddatblygu drwy brofiadau newydd. 

• Rydych yn mwynhau gweithio fel rhan o dîm, yn hyderus yn eich barn eich hun ac yn gallu 
bod yn rhan o'r broses o wneud penderfyniadau ar y cyd. 

• Rydych chi'n meddwl yn agored, yn ddemocrataidd, yn trafod yn ddwfn ac yn adeiladol, ac 
yn canolbwyntio ar atebion. 

• Rydych yn awyddus i ddod â'ch sgiliau proffesiynol a'ch profiadau bywyd a'u defnyddio, ac 
yn barod i gymryd rhan a diddordeb ym mhob agwedd ar ein gwaith. 

 

Dyletswyddau Craidd 

Ar hyn o bryd mae'r Bwrdd yn cyfarfod tua phedair gwaith y flwyddyn. Mae pob cyfarfod yn para tua 

dwy awr.  Pan ganiateir cyfarfodydd wyneb yn wyneb, cynhelir y rhain yng Nghaerdydd ac mae 

ymuno drwy gynhadledd fideo bob amser yn opsiwn. 
 

Telerau’r Swydd 

Bydd yr ymgeisydd/ymgeiswyr llwyddiannus yn gwasanaethu am gyfnod o dair blynedd, gyda lle i 

adnewyddu am dair blynedd arall. Mae hon yn rôl ddi-dâl, ond darperir treuliau teithio yn ôl y gofyn 

a bydd unrhyw gostau eraill sy'n gysylltiedig â mynychu cyfarfodydd neu ddigwyddiadau yn dod o 

dan yr elusen. 
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Sut i Wneud Cais 

Anfonwch eich CV a nodyn eglurhaol sy'n nodi pam rydych yn gwneud cais, yr hyn rydych yn teimlo y 

gallwch ei gyflwyno i Fwrdd Ymddiriedolwyr ColegauCymru a'r hyn yr ydych yn gobeithio ei ddysgu 

gennym i'ch helpu yn eich datblygiad personol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech 

drafod y cyfle hwn ymhellach, cysylltwch ag Iestyn Davies Prif Weithredwr ColegauCymru.  Gellir 

cysylltu ag Iestyn drwy Rachel Rimanti - rachel.rimanti@colegaucymru.ac.uk 

 

Dylid e-bostio ceisiadau i: rachel.rimanti@colegaucymru.ac.uk 

Dyddiad Cau: 27 Medi 2021 

 

Gwybodaeth Bellach 

I gael rhagor o wybodaeth am y gwaith y mae ColegauCymru yn ei wneud, ewch i'n gwefan a 

dilynwch ni ar Twitter 
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https://www.colleges.wales/
https://twitter.com/ColegauCymru

