
 
 
Post:  Charity Coordinator 
 
Reporting to:  Charity Development Lead 
 
Hours:  22.5 - 30 hours per week  
 
Salary:  £22k - £25k pro rata (dependent on experience) 
 
Base:  Europa House, 115 Charles Street, Milford Haven, SA73 2HW 
 
 
DIBEN Y SWYDD 
Mae Sandy Bear Children's Bereavement Charity yn elusen newydd sydd wedi'i lleoli yn Sir 
Benfro gydag uchelgais i dyfu ac ymestyn ein gwasanaeth ledled Cymru. Credwn y dylai pob 
plentyn mewn profedigaeth gael mynediad i'n gwasanaeth a ddim ddioddef drwy golli 
anwyliaid.  
 
Cyn bod yn rhan o'r GIG, rydym yn ffodus iawn bod gennym dîm a Bwrdd Ymddiriedolwyr 
profiadol a darpariaeth gwasanaeth sefydledig ochr i ochr â pherthynas waith dda â 
sefydliadau lleol a cenedlaethol eraill. Ers agor ein drysau yng nghanol 2018, rydym wedi 
derbyn dros 150 o atgyfeiriadau. 
 
Diben y rôl hon yw i cynorthwyo gyda rhedeg yr elusen o ddydd i ddydd. Mae'r rôl yn 
amrywiol, a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn hyblyg yn ei ddull o weithio gydag agwedd y 
gellir ei wneud. Bydd angen person ag egni a sgiliau cyfathrebu rhagorol a aciwtedd datrys 
problemau.  
 
Byddwch yn ymwneud â gweithrediadau elusennol, marchnata, digwyddiadau a gweinyddu 
a byddai cymhwyster marchnata cydnabyddedig a / neu brofiad o ddatblygu cynnwys 
gwefannau a chyfryngau cymdeithasol yn ddymunol. 
 
Yn ogystal, mae'r rôl yn gofyn am gefnogi'r Arweinydd Datblygu Elusennau wrth stiwardio 
rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys gwirfoddolwyr, rhoddwyr, gwneuthurwyr grantiau a 
chodwyr arian. 
 
Yn anad dim, bydd yr ymgeisydd delfrydol yn angerddol am newid bywydau plant a phobl 
ifanc sydd mewn profedigaeth. 
  
Ethos Elusen Profedigaeth Plant Sandy Bear yw: 
 

• Darparu cymorth sy'n annog cyfathrebu agored o fewn y teulu, cyn ac ar ôl 
profedigaeth, ac sy'n meithrin gwydnwch mewn plant a phobl ifanc mewn 
profedigaeth 

• Darparu gwybodaeth i deuluoedd mewn profedigaeth am alar a'u helpu i ddeall rhai 
o'r teimladau y gallent eu profi  

• Dod o hyd i ffyrdd o gofio'r sawl sydd wedi marw, tra'n ymdopi â'r her o addasu i fyw 
bywyd sydd wedi newid 

• Rhoi cyfle i deuluoedd gwrdd ag eraill sydd â phrofiadau tebyg mewn amgylchedd 
diogel, anfygythiol 



 
 

• Rhoi cymorth i'r rhai sydd mewn cysylltiad â theuluoedd mewn profedigaeth yn 
ystod eu Gwaith 
 
 

PRIF GYFRIFOLDEBAU 

• Rheoli a chefnogi'r gwaith o gyflawni'r blaenoriaethau a nodwyd yng Nghynllun 
Elusen Sandy Bear 

• Bod yn wybodus am holl bolisïau a gwasanaethau perthnasol Sandy Bear 

• Datblygu a safoni gweithdrefnau a chronfeydd data i sicrhau ein bod yn casglu 
gwybodaeth berthnasol yn gyson 

• Gweithio gyda'r Arweinydd Datblygu Elusennau a'r Arweinwyr Clinigol yn rheolaidd 
ym maes gweinyddu a safoni gweithdrefnau gweithredol  

• Cynnal ymchwil a chynhyrchu adroddiadau perthnasol i'w rhannu gyda Thîm a 
Bwrdd Sandy Bear  

• Cefnogi codi proffiliau a chodi arian drwy ddatblygu, cyflwyno a gwerthuso 
digwyddiadau allweddol  

• Cynorthwyo gyda chreu cynnwys ar gyfer llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a 
gwefan 

• Cynorthwyo gyda stiwardiaeth gwirfoddolwyr, gan gynnwys recriwtio, cofnodi, 
cynnal cofnodion a chyswllt rheolaidd 

• Dyletswyddau eraill lefel debyg yn ôl y gofyn 
 
 
 
TELERAU AC AMODAU CYFFREDINOL 
Cyfle Cyfartal 
Rhaid i bob cyflogai gydymffurfio â Pholisi Cyfle Cyfartal Sandy Bear ac ni ddylai wahaniaethu 
ar sail hil, lliw, cenedligrwydd, seiliau ethnig neu genedlaethol, rhyw, statws priodasol, 
anabledd nac unrhyw resymau eraill na ellir dangos eu bod yn gyfiawn. 
 
Iechyd a Diogelwch 
Mae pob cyflogai yn ddarostyngedig i ofynion y Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith. 
Mae'n ofynnol i ddeiliad y swydd sicrhau nad yw ei ddulliau gwaith yn peryglu eu hunain nac 
eraill. 
 
Diogelu Data/Cyfrinachedd 
Mae pob cyflogai yn ddarostyngedig i ofynion Deddf Diogelu Data 2018 a rhaid iddynt gadw 
cyfrinachedd caeth mewn perthynas â chofnodion a gwybodaeth cleientiaid a staff. 
 
Amrywiad  
Ni fwriedir i'r proffil swydd hwn fod yn rhestr gyflawn o ddyletswyddau a chyfrifoldebau ond 
fel canllaw ar gyfer gwybodaeth a gellir ei adolygu yng ngoleuni anghenion sy'n esblygu ac 
fel rhan o gynllun datblygu personol unigolyn.  Bydd unrhyw newidiadau'n cael eu gwneud 
yn dilyn trafodaeth gyda deiliad y swydd. 
 
 
 
 
 



 
 
PERSON SPECIFICATION 
 

Gofynion Hanfodol Ddymunol 

ADDSYG 
HYFFORDDI A 
DATBLYGU 

• Angen cymwysterau addysg bellach • Arbenigedd a / neu wybodaeth 
am farchnata, cyfryngau 
cymdeithasol a datblygu 
gwefannau 

 

GWYBODAETH/ 
PROFIAD 

• Profiad o weithio gydag ystod eang o 
randdeiliaid 

• Sgiliau TG cryf (Microsoft Office 365 a rheoli 
cronfeydd data) 

• Profiad o ysgrifennu 
adroddiadau ar gyfer lefel 
Bwrdd 

• Profiad Datblygu, Rheoli a 
Chyflawni Digwyddiadau 

• Profiad o weithio gyda 
gwasanaethau gwirfoddol 
 

SGILIAU A 
GALLUOEDD 

• Y gallu i weithio ar ei ben ei hun ac o fewn tîm 
amlddisgyblaethol 

• Profiad amlwg o sgiliau cyfathrebu rhagorol 
(llafar ac ysgrifenedig) a sgiliau trefnu 
datblygedig iawn 

• Gallu i wneud penderfyniadau a datrys 
problemau 

• Lefel uchel o ddisgresiwn a chyfrinachedd 
 

  

RHINWEDDAU 
PERSONOL 

• Cymhelliant mawr  

• Yn cysylltu'n dda â phlant ac oedolion 

• Agwedd gadarnhaol, egni a gyrru 

• Angerddol am anghenion cymorth teuluoedd 
mewn profedigaeth 

• Y gallu i weithio o dan bwysau 
 

 

GOFYNION ERAILL • Hyblyg i weithio nosweithiau a phenwythnosau, 
ac achlysurol dros nos yn ôl y gofyn 

• Trwydded yrru gyfredol / cerbyd ei hun 
 

 

 
 
Gall disgrifiadau swydd a Manylebau Person newid o bryd i'w gilydd er mwyn aros yn unol ag 
anghenion elusennol. 
 


