
 

Teitl Swydd:  Swyddog Datblygu Rhanbarthol - De Cymru 

Cyflogwr: Sboncen Cymru 

Yn atebol i: Rheolwr Gweithrediadau  

Cyflog: £20,200 y flwyddyn – Gweithio’n hyblyg a fydd weithiau’n cynnwys 
gweithio oriau anghymdeithasol ac ar benwythnosau  

Pwrpas y Swydd:  Sboncen Cymru yw’r Corff Rheoli Cenedlaethol ar gyfer Sboncen 
yng Nghymru. Rydym wedi dechrau gweithredu strategaeth newydd 
ar gyfer Sboncen yng Nghymru am y pum mlynedd nesaf - 2020-
2025. Bydd y strategaeth yma’n arwain Sboncen Cymru drwy 
gyfnod ariannol heriol i chwaraeon yng Nghymru, a fydd yn galw am 
waith partneriaeth cynyddol, cydweithredu ag eraill a ffocws 
cynyddol ar fanteision iechyd cymryd rhan yn rheolaidd mewn 
gweithgarwch corfforol.         
Mae’r Swyddog Datblygu Rhanbarthol (SDRh) – De Cymru yn aelod 
allweddol o Dîm Datblygu Sboncen Cymru, sef tîm deinamig ac 
egnïol sy’n cefnogi ac yn cyflwyno datblygiad a thwf sboncen ledled 
De Cymru drwy weithredu’r strategaeth yma.  
 
Gweler y Disgrifiad Llawn ar gyfer y Swyddog Datblygu Rhanbarthol 
- De Cymru 

Lleoliad: Mae hon yn swydd lawn amser yn Ne Cymru. 

Manylion Ymgeisio:  Darllenwch y Swydd Ddisgrifiad yn ofalus i sicrhau bod gennych chi’r 
sgiliau priodol ar gyfer y swydd.                
Anfonwch lythyr ynghyd â’ch curriculum vitae cyfredol. 
Y dogfennau hyn yw eich cyfle chi i ddisgrifio eich addasrwydd a’ch 
diddordeb yn y swydd drwy amlinellu eich gwybodaeth, eich sgiliau 
a’ch profiad sy’n berthnasol i lwyddiant y rôl yma yn eich barn chi. 
Dylai eich CV fanylu ar eich cymwysterau addysgol a phroffesiynol 
ac unrhyw hyfforddiant pellach neu ddatblygiad proffesiynol yr 
ydych wedi ymgymryd â hwy sy’n berthnasol i’ch cais. Rhaid 
cynnwys geirda yn eich cais. Dychwelwch y cais wedi’i lenwi ar e-
bost i:- 
roy.gingell@squashwales.com 

  
neu ei bostio at 
Roy Gingell,  
Sboncen Cymru, 
Gerddi Sophia, 
Caerdydd 
CF11 9SW 
 
Dyddiau Cau: Dydd Gwener 23 Iau 2021 
Dyddiad y Cyfweliad: w/c 2 Awst 
 
Sylwer y bydd y cyfweliadau hyn yn cael eu cynnal yn Caerdydd, 
Cymru. Bydd y cyfweliadau’n cynnwys cyflwyniad ac wedyn 
cyfweliad.                  
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