
 

 
 

Disgrifiad o'r swydd 
 
 

Teitl y Swydd Rheolwr Profiad Cwsmeriaid ac Ymgysylltu 

 

Cyflog Cychwynnol 
Gwirioneddol (yn cynnwys 
unrhyw lwfansau) 
 

£23,625 

Ystod Cyflog 
 

Band Rheoli 3 - EO £23,625 - £27,400 
 

Patrwm gwaith 
 

Amser llawn, ond yn agored i ymgeiswyr sy’n dymuno 
gweithio ar sail ran-amser gan rannu’r swydd 

Math o gyfle (a’i hyd os yw’n 
berthnasol) 

Parhaol 
 

Lleoliad y Swydd 
 

QED – Trefforest  

Yn adrodd i: Yr Arweinydd Strategaeth a Barn Cwsmeriaid  

Dyddiad ac Amser Cau 
 

Hanner nos ar Dydd Mercher 02/01/2019 

Pwynt cyswllt i gael gwybodaeth 
bellach 

Lucy Robinson 
Lucy.robinson@wra.gov.wales 

 

 

Awdurdod Cyllid Cymru - Cefndir: 
 

Awdurdod Cyllid Cymru (ACC) yw awdurdod treth newydd Cymru. Mae’n casglu a rheoli’r 
Dreth Trafodiadau Tir a’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi, a wnaeth ddisodli’r Dreth Dir ar y 
Dreth Stamp a’r Dreth Dirlenwi yng Nghymru ar 1 Ebrill 2018. 

Mae'r trethi Cymreig hyn wedi cael eu cynllunio a'u gwneud yng Nghymru ac maent wedi'u 
teilwra ar gyfer anghenion a blaenoriaethau Cymru. Bydd y refeniw a godir o'r trethi hyn – 
disgwylir i hynny fod tua £1biliwn dros y pedair blynedd nesaf – yn help i ariannu 
gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys y GIG ac ysgolion, mewn cymunedau 
ledled Cymru.  

Mae ACC yn sefydliad dwyieithog a fydd yn cyflogi tua 70 aelod staff yn y pen draw. Mae'r 
tîm bach ac arbenigol yn gweithio ar draws ystod eang o broffesiynau, gan gynnwys data a 
digidol, adnoddau dynol, polisi, cyfathrebu a gweithrediadau. 

 

Diben y Swydd: 
 
Gweithio’n uniongyrchol i’r Arweinydd Strategaeth a Barn Cwsmeriaid o fewn swyddogaeth 
y Tîm Cwsmeriaid ac Ymgysylltu sydd â 2 aelod staff. Bydd yr Arweinydd Profiad Cwsmeriaid 
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ac Ymgysylltu yn chwarae rhan bwysig yn gweithredu strategaeth cwsmeriaid ac ymgysylltu 
ACC. 

Bydd angen i’r Arweinydd Profiad Cwsmeriaid ac Ymgysylltu fod yn hyblyg, yn drefnus, yn 
effeithiol o ran ymdopi â blaenoriaethau croes i’w gilydd, a meddu ar sgiliau TG da iawn. 
Bydd yn gyswllt allweddol i ddefnyddwyr gwasanaethau ACC a rhanddeiliaid, felly mae 
angen bod yn hyderus yn gweithio gyda rhanddeiliaid allanol. 

Mae’r swyddogaeth Cwsmeriaid ac Ymgysylltu yn dal i dyfu ac yn chwarae rhan allweddol yn 
cefnogi blaenoriaethau strategol cychwynnol ACC. Rydym yn chwilio am unigolion sydd â’r 
gallu i newid, sy’n gwerthfawrogi bod ACC yn dal i ymffurfio a bod yna lawer i’w wneud, ac y 
gallai’r rôl esblygu wrth inni ennill ein plwyf fel sefydliad. 

 

Tasgau allweddol: 

 
PROFIAD CWSMERIAID 
• Cefnogi’r gwaith o ddylunio ac optimeiddio siwrnai cwsmeriaid, gan 

weithio gyda’r tîm digidol a thechnoleg i flaenoriaethu newidiadau i’r 
gwasanaethau presennol 

• Gweithredu fel llais y cwsmer ar draws y sefydliad o ran dylunio prosesau, 
gohebiaeth a gwasanaethau digidol 

• Cynllunio a chefnogi ymchwil defnyddwyr ar gyfer ACC o ran gwasanaethau 
digidol a gweithredol presennol a newydd, gan weithio gyda chwsmeriaid 
allanol 

• Rheoli a choladu adborth o ffynonellau amrywiol ar bob agwedd o 
wasanaeth ACC  

• Cyd-drefnu a rheoli cynigion am newid o ganlyniad i’r adborth hwn, gan 
weithio ar draws y sefydliad  

• Cynorthwyo ar brosiectau amrywiol sy’n deillio o adborth cwsmeriaid a 
strategaeth, neu’n ymwneud â’r dirwedd trethi ehangach 

• Rheoli’r tudalennau cwsmeriaid ac ymgysylltu ar y fewnrwyd 
 
YMGYSYLLTU  
• Rheoli cynllun ymgysylltu ar ran Awdurdod Cyllid Cymru gan weithio’n agos 

gyda chydweithwyr cyfathrebu a gweithrediadau 
• Cynllunio digwyddiadau ymgysylltu â chwsmeriaid a rhanddeiliaid  
• Cynrychioli’r sefydliad mewn digwyddiadau ymgysylltu â rhanddeiliaid 
• Cefnogi’r Tîm Cwsmeriaid, Ymgysylltu a Strategaeth ehangach ar sail 

blaenoriaethau  
• Rheoli’r gronfa ddata rhanddeiliaid ar ran y sefydliad  
 

 
 
Meini Prawf Dethol 
 
Yn eich datganiad personol a’ch CV, bydd y panel dethol yn chwilio am dystiolaeth o’r meini 
prawf canlynol. Efallai y byddwch am gyfeirio hefyd at y tasgau allweddol a grybwyllwyd 
uchod:  



 

 Hanfodol 
 

Dymunol 
 

Cymwyseddau: 
 

Gweld y darlun cyflawn - Datblygu 
dealltwriaeth o sut mae eich 
gwaith chi a gwaith y tîm yn helpu 
i gyflawni blaenoriaethau’r Adran 
a darparu ar gyfer y dinesydd 
 

Cydweithio a gweithio mewn 
partneriaeth - Dangos diddordeb 
mewn eraill a datblygu 
amrywiaeth o gysylltiadau y tu 
hwnt i’ch tîm eich hun i helpu i 
gyflawni eich gwaith  

 

Newid a gwella - Ystyried ac aw-
grymu syniadau ar gyfer gwellian-
nau, gan rannu’r adborth hwn ag 
eraill mewn modd adeiladol 
 

 

 

 

Profiad: Sgiliau TG / Digidol mewn 
pecynnau Microsoft 

 
 
Profiad o ddeall anghenion 
defnyddwyr a sut mae defnyddio 
ymchwil a dadansoddi i wella 
gwasanaethau 
 
 
Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a 
llafar da 
 
 
  

Sgiliau Iaith Gymraeg 

 
 
 
 

Gofynion o ran y Gymraeg 
Mae’r rhestr isod o ofynion iaith yn cynrychioli asesiad gwrthrychol o’r sgiliau Cymraeg sy’n 
ofynnol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd hon: 

Sgiliau yn y Gymraeg Mae sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol 
 



Darllen 
 

0 = Dim sgiliau 
 

Siarad  
 

0 = Dim sgiliau 
 

Deall 
 

0 = Dim sgiliau 
 

Ysgrifenedig 
 

0 = Dim sgiliau 
 

 
 

Lefel Fetio at Ddibenion Diogelwch 
 

• Safon Diogelwch Personél Sylfaenol 

Gwybodaeth Arall 
 

I wneud cais, anfonwch eich ffurflen gais 
wedi’i chwblhau, a’ch datganiad personol 
na ddylai fod yn fwy na 1200 gair a’ch CV 
at hr@wra.gov.wales.    

 
 
 


