
  

Disgrifiad Swydd – Rheolwr Cyflwyno Rhaglen 

Brentisiaeth Cymru 

 

Y Rôl  

Yn y rôl hon, byddwch yn delio'n uniongyrchol â chyflogwyr a byddwch yn gweithredu'n 
annibynnol â rhanddeiliaid sy'n gleientiaid lefel uwch mewn amgylcheddau sefydliadol mawr 
a chymhleth yn bennaf. Byddwch yn rhan o dîm ehangach sy'n darparu cymorth datblygu 
busnes, cymorth gweinyddol a chymorth gweithredol i gyflwyno prentisiaethau, ac yn 
cydweithio'n agos â phobl eraill sy'n ymgysylltu â rhanddeiliaid yng nghyfadrannau'r 
brifysgol.   
  

Cyfrifoldebau Allweddol  

• Bod yn atebol am sefydlu a chynnal cydberthnasau cryf gyda chyflogwyr ac 
arweinwyr prentisiaethau mewn sefydliadau drwy gynnal cyswllt strwythuredig 
parhaus, gan gynnwys cyfathrebu wyneb yn wyneb ac ar-lein rheolaidd.   

 

• Cydweithio â Rheolwr Cydberthnasau Busnes (Cymru) er mwyn cynghori cyflogwyr 
sy'n paratoi i recriwtio prentisiaid i raglenni prentisiaeth Y Brifysgol Agored a sicrhau 
eu bod yn gymwys i wneud hynny. Cyfrannu'n weithredol at dargedau ariannol yr 
Uned Datblygu Busnes drwy nodi cyfleoedd newydd posibl gyda chyflogwyr newydd 
a phresennol a hwyluso mynediad rheolwr gwerthiannau. 
 

• Arwain y gwaith o gefnogi cyflogwyr yn ystod y cam recriwtio a chofrestru er mwyn 
rhoi arweiniad ar gydymffurfiaeth reoleiddiol a gofynion ar gyfer darparu 
prentisiaethau llwyddiannus. Sicrhau bod ymgeiswyr yn bodloni'r meini prawf 
addasrwydd a chymhwysedd a'u bod yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt i 
gyflawni eu prentisiaeth yn llwyddiannus. Lle y bo'n briodol, cyfeirio ymgeiswyr at 
lwybrau hyfforddiant neu brentisiaethau amgen.  
 

• Bod yn gyfrifol am gwblhau trefniadau integreiddio a chofrestru prentisiaid er mwyn 
sicrhau bod data cyflawn a chywir am brentisiaid ar gael i gyfadrannau a thiwtoriaid 
ymarfer cyn i'r rhaglen ddechrau. Gweithio gyda chyflogwyr er mwyn sicrhau'r 
gyfradd cadw a'r cyflawniad gorau o ran dysgwyr drwy roi cymorth a hyfforddiant i 
reolwyr llinell prentisiaid. Rheoli'r broses o drosglwyddo dysgwyr i Gyfadrannau gyda 
data cywir am ddysgwyr er mwyn hwyluso'r gwaith o ddyrannu dysgwyr. 

 



• Cefnogi tiwtoriaid ymarfer gydag ymholiadau sy'n ymwneud â phrentisiaid neu 
gyflogwyr unigol a darparu canllawiau perthnasol er mwyn er mwyn cydymffurfio â'r 
rheoliadau. Sicrhau y caiff gohebiaeth â phrentisiaid a chyflogwyr ei rhannu â 
thiwtoriaid ymarfer yn rheolaidd.  

 

• Bod yn gyfrifol am ddarparu gwybodaeth reoli gywir i gyflogwyr yn rheolaidd ac ar 
sail ad hoc. Drwy waith dadansoddi ac adborth gan diwtoriaid, codi pryderon gyda 
dysgwyr lle y mae risg nad yw dysgwr yn datblygu. Rhoi cynlluniau cymorth ac 
ymyriadau ar waith fel y cytunwyd arnynt gyda thiwtor ymarfer, cyfadran a chyflogwr, 
fel y bo'n briodol. 

 

• Cynnal gwybodaeth am reolau a rheoliadau cyfredol sy'n berthnasol i brentisiaethau 
yng Nghymru, gan roi cyngor i'r tîm gwerthiannau, cyfadrannau, tiwtoriaid ymarfer a 
staff cymorth myfyrwyr ar y meysydd hyn yn ôl yr angen.  
 

• Datblygu gwybodaeth gynhwysfawr am raglenni prentisiaeth Y Brifysgol Agored gan 
gynnwys addysgeg, asesu a phatrwm cyflawni, gan gymryd rhan mewn 
gweithgarwch sicrhau ansawdd neu archwiliadau eraill o'n gwaith o gyflwyno 
prentisiaethau yn ôl yr angen. 
 

• Gweithio'n agos gyda Dirprwy Gyfarwyddwr Strategaeth a Datblygu yng Nghymru a 
chydweithio â'r Sector Addysg Uwch yng Nghymru er mwyn dylanwadu ar gyd-
destun polisïau Cymru, gan gyfrannu at geisiadau, ymgyngoriadau a gwerthusiadau 
gan y llywodraeth a chyrff ariannu.  Sicrhau llif dwyffordd o wybodaeth bolisi rhwng 
yr Uned Datblygu Busnes a thîm Y Brifysgol Agored yng Nghymru. 

 

• Cyfrifol am ffurflenni yn unol â gofynion ariannu Prentisiaethau yng Nghymru. 
 
 
Sgiliau a Phrofiad  

• Profiad o weithio mewn rôl debyg ar gyfer darparwr hyfforddiant prentisiaeth gyda 
dealltwriaeth o raglenni Prentisiaethau Lefel Uwch a Lefel Gradd, y fanyleb dysgu 
seiliedig ar waith yng Nghymru a'r Ardoll Prentisiaethau. Rhaid gwerthfawrogi'r 
angen i gasglu data'n gywir.  

  

• Profiad o sicrhau ansawdd, archwiliadau ansawdd a chydymffurfiaeth Llywodraeth 
Cymru a/neu CCAUC a dealltwriaeth o anghenion dysgu ychwanegol/anghenion 
cymdeithasol a pholisïau diogelu. Byddai ymwybyddiaeth o ystyriaethau Iechyd a 
Diogelwch ar gyfer cyflogwyr yn fanteisiol.  
 

 

• Dealltwriaeth o raglen hyfforddi sy'n seiliedig ar waith “o'r dechrau i'r diwedd” gan 
gynnwys recriwtio, sefydlu, gweithdai ac adolygiadau dysgwyr, ac ati.  
 

• Y gallu i ddangos dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o'r cymwysiadau ymarferol 
canlynol ac ymrwymiad iddynt; diogelu, atal, cydraddoldeb ac amrywiaeth.  
 

 

• Gweithiwr proffesiynol profiadol sy'n awyddus i gyflawni nodau ac sy'n gallu gweithio 
ar eich liwt eich hun wrth reoli eich maes eich hun. Galluoedd cynllunio a 
blaenoriaethu gwych gyda'r gallu i ymdopi ag amrywiaeth o ofynion yn effeithiol. 



Gallu cyffredinol i weithio heb fawr ddim goruchwyliaeth a chymryd cyfrifoldeb 
personol a pherchenogaeth o dasgau.  
 

• Sgiliau cyfathrebu ardderchog; wyneb yn wyneb, ar-lein ac yn ysgrifenedig, yn 
ddelfrydol gyda phrofiad o hwyluso gweithdai a sgiliau cyflwyno cryf. Y gallu i 
gyfathrebu'n effeithiol â rhanddeiliaid ar draws amrywiaeth o lefelau a 
swyddogaethau'r sefydliad ynghyd â rhanddeiliaid allanol.  
 

 

• Profiad o ymgysylltu â rhanddeiliaid, sgiliau dylanwadu a negodi, a delio â 
sefydliadau corfforaethol mawr; yn ddelfrydol mewn amgylchedd darparwr 
prentisiaethau. Sgiliau rhwydweithio da a'r gallu i feithrin cydberthnasau gwaith 
traws-swyddogaethol cydweithredol ac effeithiol.   
 

• Profiad o ddefnyddio systemau e-bortffolio ac olrhain prentisiaethau drwy systemau 
rheoli gwybodaeth. 
 

• Deall y dirwedd weithredol a pholisi ar gyfer dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru. 

  

 


