
 

 

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

niwed 

 

MENTOR CYFLOGAETH CYMUNEDOL x 2 

Cyflog Scp 27 – 32 £24,175 - £28,486 y flwyddyn  
Gwir Gyflog yn dechrau ar Scp 27 £24,175 y flwyddyn 

2 Swydd x 37 awr yr wythnos   
Wedi'i leoli yn Ebbw Fach Gogledd a De 

Wedi’i gyllido hyd at 31 Mawrth 2022 gyda golwg ar estyniad 
 

 
Bydd rhaglen Cymunedau am Waith a Mwy Llywodraeth Cymru yn darparu’r seilwaith i 
gefnogi’r ddarpariaeth barhaus o Gymunedau am Waith. Bydd yn defnyddio’r hyn a 
ddysgwyd yn y Rhaglen Esgyn, ac yn galluogi Cyrff Cyflawni Arweiniol i wella’r cymorth sy’n 
canolbwyntio ar gyflogaeth ar gyfer y rhai, sy'n aml â rhwystrau cymhleth, sydd bellaf o’r 
farchnad lafur.  
 
Bydd y rhaglen yn cefnogi unigolion mewn tlodi neu sydd â risg o fod mewn tlodi, yn gyson 
â’r rhwymedigaethau dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Bydd yn 
gweithio â rhanddeiliaid allweddol fel Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau'n Deg a Chefnogi Pobl 
er mwyn darparu llwybrau rhwng rhaglenni er mwyn darparu ymyriadau a chefnogaeth i atal 
diweithdra ac anweithgarwch economaidd. Bydd yn darparu cymorth i gyfranogwyr sydd y tu 
allan i'r ffiniau daearyddol a’r meini prawf cymhwysedd ar gyfer Cymunedau am Waith a 
rhaglenni eraill sy’n cael eu hariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, sydd wedi’u diffinio’n 
fanwl iawn ar hyn o bryd. 
 
Rôl y Mentor Cyflogaeth Cymunedol fydd darparu mentora dwys un i un i gyfranogwyr i'w 
helpu nhw i ddod o hyd i gamau ymarferol i oresgyn y rhwystrau sy’n eu hatal rhag 
ymgymryd â hyfforddiant a chyflogaeth a nodwyd, ac i weithredu ar y camau hynny. Bydd 
deiliad y swydd yn cefnogi llwyth achos o gyfranogwyr trwy ddatblygu a gweithredu 
cynlluniau gweithredu unigol.  
 
Bydd y Mentor Cyflogaeth Cymunedol yn grymuso, yn cymell ac yn cefnogi cyfranogwyr i 
gael swyddi, ac yn bwysicaf oll, i gadw swyddi, yn ogystal â chefnogi cyfranogwyr i 
ddatblygu yn eu swyddi. 
 
I gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Rob James 07837648059 / Greg Paulsen  07968380132. 
I gael pecyn ymgeisio ewch i www.gavo.org.uk a chlicio ar Vacancies. Bydd gofyn cael 
archwiliad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Ni dderbynnir CVs. Dim ond yr 
ymgeiswyr hynny sy’n llwyddo i gael cyfweliad y byddwn yn cysylltu â nhw. Nodwch yn glir ar 
y ffurflen pa feysydd / meysydd rydych chi'n gwneud cais amdanynt ac anfonwch atynt 
hafon at bgvacancies@gavo.org.uk   
 
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:  10fed Chwefror 2020 am 10am 
 
Dyddiad cyfweld: I'w gadarnhau 
 
 

 

http://www.gavo.org.uk/
mailto:bgvacancies@gavo.org.uk

