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Gan weithio gyda’r Bwrdd, mae’r Prif Weithredwr yn gyfrifol am bennu cyfeiriad 
strategol Cwmpas, arwain y gwaith o ddatblygu a gweithredu strategaethau a 
chynlluniau busnes i gefnogi’r weledigaeth a’r cenadaethau, ac ysgogi ac 
ysbrydoli pobl i gyflawni’r rhain yn llwyddiannus.



Gweld ein Strategaeth

Perthynasau

Adrodd i'r Cadeirydd a'r Bwrdd ac yn gyfrifol am bum adroddiad uniongyrchol 
(yr Uwch Dîm Arwain) a sefydliad o tua 100 o weithwyr. Mae perthnasoedd 
allweddol yn allanol yn cynnwys Gweinidogion ac Uwch Weision Sifil o fewn 
Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU; Prif Weithredwyr ac uwch gyfarwyddwyr 
cyrff cyhoeddus, sefydliadau trydydd sector, busnesau preifat a chyllidwyr; a'r 
cyfryngau.

Cyllid

Yn gyfrifol am drosiant blynyddol o fwy na £7 miliwn o gyfuniad o grantiau, 
incwm contract a gwaith ymgynghori.



Gweld ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon

Dyma Lythyr Croeso'r Cadeirydd
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https://www.acornpeople.com/media/3845/cwmpas-strategy-22-27.pdf
https://www.acornpeople.com/media/3836/annual-report-and-financial-statements-2022.pdf
https://www.acornpeople.com/media/3853/welsh-welcome-from-chair.pdf
https://www.acornpeople.com/job-search/job/BBBH33663_1673010216


Ynghylch Cwmpas
Mae Cwmpas yn credu y dylai ein heconomi a’n 
cymdeithas weithio’n wahanol, gan roi pobl a’r blaned yn 
gyntaf. Rydym yn asiantaeth gydweithredol a datblygu, 
yn gweithio dros newid economaidd a chymdeithasol.


Rydym yn creu economi decach a gwyrddach drwy 
gynyddu nifer a graddfa mentrau cymdeithasol, 
cwmnïau cydweithredol a busnesau sy’n eiddo i’r 
gweithwyr. Gall y modelau busnes cymdeithasol a 
democrataidd hyn fynd i’r afael â’r heriau y mae ein 
cymunedau’n eu hwynebu i ddatgarboneiddio’r economi 
leol, creu swyddi o ansawdd da a lleihau 
anghydraddoldeb.


Rydym yn darparu cymorth i gymunedau difreintiedig i 
wella gwasanaethau a chyfleusterau yn eu hardal leol. 
Rydym yn helpu i wneud cymdeithas yn fwy cyfartal drwy 
wella sgiliau’r rhai sydd wedi’u hallgáu neu sydd mewn 
perygl o gael eu hallgáu.


Rydym yn gweithio ochr yn ochr â sefydliadau’r sector 
cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector i’w helpu i 
wneud gwahaniaeth cadarnhaol i’w cwsmeriaid a’u 
cymunedau.

Ynghylch y Tîm 
Mae tîm Cwmpas yn parhau i dyfu ac mae bellach yn 
cynnwys tua chant o bobl, y rhan fwyaf ohonynt wedi'u 
lleoli yng Nghymru ond yn gynyddol mewn rhannau eraill 
o'r DU hefyd.


Ein tair cenhadaeth allweddol yw:


- Creu economi decach, wyrddach – rydym yn gweithio i 
gynyddu’r gyfran o’r economi sy’n cael ei ffurfio gan 
fentrau cymdeithasol, cwmnïau cydweithredol a 
busnesau sy’n eiddo i’r gweithwyr.


- Adeiladu cymdeithas fwy cyfartal - rydym yn gweithio i 
hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol trwy gynyddu 
mynediad, tegwch, amrywiaeth a chyfranogiad.


- Gwneud i newid cadarnhaol ddigwydd - rydym yn 
gweithio mewn cydweithrediad â phobl a sefydliadau i 
weithredu er lles cymdeithasol.


Dyma ein Organogram
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https://www.acornpeople.com/media/3861/updated-organogram.pdf
https://www.acornpeople.com/job-search/job/BBBH33663_1673010216


Ein Gwerthoedd 
a Diwylliant
Cydweithredol, cefnogol, teg, gonestrwydd, 
cadarnhaol, ysbrydoledig. Dyma'r gwerthoedd sy'n 
arwain sut rydym yn gwneud pethau.

Rydym yn cydnabod ein cyfrifoldeb i leihau ein heffaith amgylcheddol. 
Rydym yn cynnwys pobl yn y gwaith a wnawn ac yn cydnabod mai 
dim ond trwy weithio gydag eraill y gallwn gyflawni ein cenadaethau 
a'n nodau. Rydym yn cymhwyso diwylliant a thechnolegau oes y 
rhyngrwyd i’n gwneud yn fwy gwydn ac ymatebol i ddisgwyliadau, 
anghenion ac ymddygiadau newidiol y bobl rydym yn eu cefnogi. 
Rydym yn dysgu o arfer da ledled y byd, yn dylanwadu ar bolisi 
cyhoeddus ac arferion eraill, ac yn cynnal y safonau uchaf o 
lywodraethu a gwasanaeth cwsmeriaid ein hunain.

Fel cyflogwr rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac yn cymryd 
agwedd dim goddefgarwch tuag at wahaniaethu. Rydym wedi 
ymrwymo i fod yn weithle gwrth-hiliol.

Dyma ein Hadroddiad Effaith


Gweld ein datganiad o Fwriad EDI
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https://www.acornpeople.com/media/3838/cwmpas-impact-report-21-22.pdf
https://cwmpas.coop/statement-of-intent-equity-diversity-and-inclusion/
https://www.acornpeople.com/job-search/job/BBBH33663_1673010216


Cyfrifoldebau

Allweddol
Strategol a Gweithredol

- Gweithio gyda'r Bwrdd i bennu cyfeiriad strategol 
Cwmpas.

- Arwain datblygiad a gweithrediad strategaethau a 
chynlluniau busnes sy'n cefnogi'r weledigaeth a'r 
cenadaethau strategol.

- Arwain, cymell ac ysbrydoli uwch arweinwyr yn 
ogystal â thîm ehangach Cwmpas i gyflawni 
amcanion strategol y sefydliad ac i greu tîm 
ymgysylltu ac effeithiol.

- Bod yn atebol i’r Cadeirydd, y Bwrdd a’r aelodaeth 
am berfformiad Cwmpas ac ansawdd y 
gwasanaethau sy’n gyson â diben, cenadaethau, 
nodau a gwerthoedd.

- Sicrhau bod gan y sefydliad adnoddau priodol a'i 
fod yn cael ei reoli i gyflawni'n effeithiol 
strategaethau a chynlluniau busnes y cytunwyd 
arnynt.

- Nodi cyfleoedd busnes a phartneriaethau newydd 
a goruchwylio datblygiad a gweithrediad cynlluniau 
i wireddu'r cyfleoedd hyn.

- Gweithredu fel gwarcheidwad ar gyfer gwerthoedd 
a diwylliant Cwmpas, gan adeiladu diwylliant sy'n 
gadarnhaol, yn deg, yn gefnogol ac yn 
gydweithredol.

- Sefydlu a chynnal perthnasoedd cynhyrchiol 
cadarnhaol ag uwch randdeiliaid, gan gynnwys 
gweinidogion Llywodraeth Cymru a’r DU, Prif 
Weithredwyr awdurdodau lleol, arweinwyr y trydydd 
sector, cyllidwyr ac arweinwyr busnes er mwyn 
dylanwadu ar gyfeiriad polisi a gwneud y mwyaf o 
gyfleoedd ar gyfer twf busnes.

- Gweithredu fel prif lefarydd Cwmpas, gan gynnal 
proffil cyhoeddus uchel, siarad yn rheolaidd mewn 
digwyddiadau ac yn y cyfryngau.

- Arwain trwy esiampl, gan ddangos angerdd a 
brwdfrydedd dros ddiben Cwmpas a gweithredu fel 
hyrwyddwr gweladwy dros werthoedd y sefydliad a 
thros gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn 
fewnol ac yn allanol.

- Cynnal dealltwriaeth lefel uchel o’r cyd-destun 
cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol er mwyn 
addasu’r busnes i gwrdd â heriau a chyfleoedd y 
dyfodol.

- Gweithio'n agos gyda'r Cadeirydd a'r Bwrdd i 
sicrhau bod Cwmpas yn dangos llywodraethu 
corfforaethol cryf ac yn rheoli risg yn effeithiol.
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https://www.acornpeople.com/job-search/job/BBBH33663_1673010216


Manyleb Person
Profiad

· Gweithio mewn rôl uwch arweinydd mewn busnes 
cymhleth.

· Arwain timau mawr, uchel eu perfformiad ac 
adeiladu diwylliant cryf a chefnogol.

· Rheoli adnoddau cymhleth a chyllidebau 
sylweddol ar lefel uwch i gyflawni targedau ariannol 
a gweithredol.

· Arwain newid trawsnewidiol

· Datblygu strategaeth a chynllun busnes.

· Datblygu a chynnal perthnasoedd a 
phartneriaethau llwyddiannus gydag ystod eang o 
randdeiliaid ar y lefelau uchaf oll.

· Goruchwylio cyfleoedd masnachol a thwf busnes.

· Datblygu a dylanwadu ar bolisi.

· Siarad yn gyhoeddus ac yn y cyfryngau.

· Rheoli risg.

Gwybodaeth

· Cyd-destun cymdeithasol, gwleidyddol ac 
economaidd yng Nghymru ac yn y DU.

· Y sector mentrau cydweithredol a chymdeithasol yng 
Nghymru a rhaglenni i gynyddu cynhwysiant 
cymdeithasol a digidol.

· Rheolau a gweithdrefnau llywodraethu, yn enwedig ar 
gyfer y trydydd sector and/or sefydliadau 
cydweithredol.
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https://www.acornpeople.com/job-search/job/BBBH33663_1673010216


Manyleb Person
Ymddygiadau

· Arweinydd cydweithredol, hawdd mynd ato a 
thosturiol.

· Yn angerddol am newid y ffordd y mae ein heconomi 
a'n cymdeithas yn gweithio.

· Yn ddeallus ac yn emosiynol wydn.

· Yn hunan-gymhellol ac yn gallu gweithio'n annibynnol 
i gyflwyno strategaethau y cytunwyd arnynt ar lefel 
Bwrdd.

· Wedi ymrwymo i safonau uchel o uniondeb, 
tryloywder, gonestrwydd ac atebolrwydd.

· Yn rhannu ein gwerthoedd ac yn dangos y rhain yn 
eich ymddygiad a'ch gwaith.

Sgiliau

· Creu a chyfleu gweledigaeth glir ar gyfer y sefydliad.

· Ysgogi ac ysbrydoli cydweithwyr i weithio tuag at 
ddiben a chenadaethau Cwmpas.

· Meddyliwch yn strategol a byddwch yn wleidyddol 
graff.

· Dangos ymwybyddiaeth fasnachol.

· Cyfathrebu ar ffurf ysgrifenedig a llafar i safon ragorol.

· Defnyddio sgiliau arwain rhyngbersonol cryf a seiliedig 
ar ymddiriedaeth i adeiladu timau, perthnasoedd a 
phartneriaethau yn effeithiol.

· Arwain rhaglenni, pobl a chyllid yn effeithiol.

· Byddai’r gallu i gyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg yn 
fanteisiol ond nid yn hanfodol.

Cymwysterau

· Bydd gennych safon dda o addysg gyffredinol.
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https://www.acornpeople.com/job-search/job/BBBH33663_1673010216


Manylion Allweddol 
& Budd-daliadau
Cyflog: Tua £80,000 y flwyddyn

Lleoliad: Nid oes gan Gwmpas swyddfeydd sefydlog 
bellach. Er y gellir cyflawni llawer o’r rôl trwy weithio gartref 
neu fan hwb hyblyg y gellir ei drefnu gyda’r ymgeisydd 
llwyddiannus, erys gofyniad i deithio’n aml ledled Cymru 
(yn enwedig De-ddwyrain Cymru) a theithio rheolaidd i 
rannau eraill o’r DU a yn achlysurol ymhellach i ffwrdd.Mae 
Cwmpas yn talu lwfans gweithio o gartref CThEM ac yn 
darparu offer gwaith hanfodol, fel gliniadur a monitor, yn 
rhad ac am ddim

Pensiwn: Wedi cofrestru'n awtomatig yn 3% gweithiwr a 
5% cyfraniadau cyflogwr. Gall gweithwyr ddewis cynyddu 
gyda pharu cyflogwyr +2% hyd at 6% cyfanswm (h.y. 
gweithiwr 6% a chyflogwr 8%).

25 diwrnod a gwyliau banc, yn codi i 27 ac yna 30 gyda 
hyd gwasanaeth

Tâl salwch galwedigaethol hael

Amser i ffwrdd mewn llaw hyd at 14 awr y mis

Yswiriant Bywyd x3 Cyflog

Cyfrif cynilo Undeb Credyd trwy'r gyflogres

Cynllun beicio i'r gwaith

Cynllun arian parod gofal iechyd (a delir gan y 
gweithiwr)

Rhaglen Cymorth i Weithwyr
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https://www.acornpeople.com/job-search/job/BBBH33663_1673010216


Proses

Ymgeisio
Dyddiadau Allweddol

Dyddiad cau: Hanner nos 5 Chwefror 2023

Dyddiadau cyfweliad:

Cam 1af gan gynnwys cyfweliad panel a phroffil 
personoliaeth w/c Mawrth 1af 2023



Cyfweliad gam gyda'r panel Aelodau Bwrdd  
w/c 7fed Mawrth 2023

Gwnewch gais ar-lein gydag Acorn Recruitment a fydd yn 
cysylltu â chi i ddweud mwy wrthych a thrafod y camau 
nesaf. Fel rhan o'ch cais, bydd gofyn i chi ddarparu:

CV wedi’i ddiweddaru

Datganiad Ategol yn nodi pam yr hoffech ymuno Cwmpas 
a pham yr ydych yn credu eich bod yn ymgeisydd 
credadwy, gan gyfeirio at y fanyleb person ac ni ddylai 
fod yn fwy na 3 tudalen.

Cwblhewch yr Holiadur Monitro E&D hwn

Bydd penodiad yr ymgeisydd llwyddiannus yn amodol ar 
ddau weithiwr proffesiynol / cyfeiriadau personol, er 
boddlonrwydd Cwmpas. Yn ogystal, bydd yn ofynnol i 
Gwmpas weld tystiolaeth o hawl i weithio yn y DU.

Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â’n Rheolwr 
Gweithrediadau Paul Anscombe yn Acorn Executive 
Search.

paul.anscombe@acornpeople.com

07766 246 995
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ENGLISH PACK

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9SLtTO-PnE3bt5HuZgLMvtkzP4zDE3T4xmvrlqnlwLT7uVg/viewform
https://www.acornpeople.com/job-search/job/BBBH33663_1673010216
https://www.figma.com/proto/j4nBlTWKIxSbrEVZO9d0kZ/Cwmpas-Candidate-Pack?page-id=0%3A1&node-id=1%3A270&viewport=-4858%2C620%2C0.68&scaling=contain&starting-point-node-id=1%3A270&hide-ui=1

