
 

 

Mae GAVO wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant, pobl ifanc ac oedolion agored i 

niwed 

 

Mae GAVO yn cefnogi, yn hwyluso ac yn broceru newid cadarnhaol yn llesiant 
pobl a chymunedau trwy ddulliau cydweithredol 

 

CYDLYNYDD CLUDIANT CYMUNEDOL RHANBARTHOL  

 Ystod Cyflog Scp 33 – 36 £29,324 – £31,601 pa  
Gwir Gyflog yn Dechrau ar Scp 33 £29,324 pa  

37 awr yr wythnos 
Lleoliad - Newtown / Glynebwy   

Ariennir y swydd hon gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan i ddechrau tan 
 31ain Mawrth 2022 (gydag estyniad posibl) 

 
Pwrpas y rôl hon yw cydlynu / cyd-ddatblygu gwasanaethau trafnidiaeth hygyrch a 
chynhwysol sy'n cefnogi cleifion, ymwelwyr a staff i gael mynediad at ystod eang o 
leoliadau iechyd. 
 
Rydym yn chwilio am unigolyn hyblyg a threfnus sydd â sgiliau rhyngbersonol 
rhagorol. Gweithio gyda'r sector gwirfoddol ac ar ei ran, mewn partneriaeth â Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (ABUHB), y Gymdeithas Trafnidiaeth Gymunedol, 
Cynghrair Gwirfoddol Torfaen (TVA), awdurdodau lleol a chyrff statudol a masnachol 
eraill i ddatblygu a hyrwyddo trafnidiaeth hygyrch. . 
 
Mae casglu a chynllunio gwybodaeth, ynghyd â'r gallu i werthuso a chynhyrchu 
argymhellion yn hanfodol. Bydd angen i chi fod yn hunan-ysgogol a hyfedr TG gyda 
dealltwriaeth o bwysigrwydd cydraddoldeb ac amrywiaeth 
 
Gan fod y swydd yn berthnasol i holl ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, 
gallai fod angen teithio, gan ddibynnu ar gyfyngiadau Covid 19. 
 
I drafod y rôl yn anffurfiol, cysylltwch â Huw Lewis ar 07483128059 neu anfonwch e-
bost at huw.lewis@gavo.org.uk. 
 
I gael pecyn ymgeisio ewch i www.gavo.org.uk a chlicio ar Vacancies. Ni dderbynnir 
CVs. Dim ond yr ymgeiswyr sydd wedi cyrraedd y rhestr fer y byddwn yn cysylltu â 
nhw. Bydd gofyn cael archwiliad sylfaenol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd 
ar gyfer y swydd hon. Ar ôl llenwi'r ffurflen gais dylid ei hanfon at 
personnel@gavo.org.uk.Bydd y cyfweliadau’n cael eu cynnal o bell dros Microsoft 
Teams. 
 
Dyddiad Cau:  Dydd Mercher 10fed Chwefror am 10am 
Dyddiad y Cyfweliad: I’w gadarnhau 

 

http://www.gavo.org.uk/
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