
SWYDDOG YMGYSYLLTU A CHYMORTH (CYMRU)

Teitl
swydd:

Swyddog Ymgysylltu a Chymorth (Cymru)

Cyflog: £25,606-£28,240 (pro rata) yn dibynnu ar brofiad

Cyflogwr: Genetic Alliance UK.

Man gwaith: Gweithio o gartref ac un diwrnod yr wythnos yng Nghaerdydd ar gyfer
cyfarfodydd.

Yn adrodd i: Rheolwr Ymgysylltu a Chymorth.

Cyfnod: 21 awr yr wythnos, cyfnod penodol am ddwy flynedd.
Mae’r swydd hon yn ddibynnol ar gyfnod prawf o chwe mis.

Buddion: Hyfforddi a mentora proffesiynol allanol.
Cyfraniad pensiwn hael gan y cyflogwr a hawl i 25 diwrnod o wyliau
blynyddol a gwyliau banc a chau dros y Nadolig.
Patrymau gweithio hyblyg.
Cwnsela ar gael am ddim drwy ein cynllun cymorth i gyflogeion.

Gwybodaeth am SWAN UK a Genetic Alliance UK
Rhwydwaith cymorth yw SWAN UK (syndromes without a name) sydd yn cael ei redeg gan
Genetic Alliance UK.  Dyma’r unig gymorth yn y DU sydd yn arbennig ar gyfer teuluoedd plant
sydd â syndrom heb enw – cyflwr genetig sydd mor brin na chaiff fyth ddiagnosis efallai.
Rydym yn galluogi teuluoedd i ddod i gysylltiad ag eraill sydd yn deall heriau unigryw magu
plentyn sydd â chyflwr genetig heb ddiagnosis. Mae ein fforymau ar-lein a’n Rhwydweithiau
Lleol yn rhoi modd i deuluoedd gael gafael ar wybodaeth a chymorth, ac rydym yn cynnal
digwyddiadau am ddim yn gyson i ddod â theuluoedd ynghyd a rhoi cyfleoedd i greu atgofion
gwerthfawr.

Genetic Alliance UK yw’r gynghrair fwyaf o sefydliadau sydd yn cefnogi pobl â chyflyrau
genetig, prin a heb ddiagnosis yn y DU. Ein haelodau a’r bobl a gefnogant sydd wrth wraidd
popeth a wnawn. Rydym yn hyrwyddo rhoi diagnosis cyflym a chywir, gofal o ansawdd da a’r
triniaethau gorau. Rydym yn frwd o blaid datblygiadau mewn gwaith ymchwil ac yn gweithio
gyda chyrff penderfynu a’r cyhoedd am yr heriau sy’n wynebu ein cymuned.



Mae Genetic Alliance UK hefyd yn cynnal yr ymgyrch Rare Disease UK, sydd yn canolbwyntio
ar ofalu bod Fframwaith Clefydau Prin newydd y DU mor llwyddiannus â phosibl, a sicrhau
bod pobl a theuluoedd sydd yn byw gyda chyflyrau prin yn cael diagnosis terfynol, gofal
cydlynol a gofal a thriniaeth arbenigol.

GWYBODAETH AM Y RÔL:
Bydd y rôl hanfodol hon yn ganolog i ddatblygu cysylltiadau a chreu cymuned gefnogol i’n
teuluoedd yng Nghymru y mae cyflyrau prin a heb ddiagnosis yn effeithio arnynt. Drwy
weithio’n agos gyda’n Rheolwr Ymgysylltu a Chymorth (yn gweithio yn Llundain), bydd
deilydd y swydd yn cyfrannu at ddatblygu’r clinig SWAN cyntaf erioed a fydd yn darparu
cymorth sy’n torri tir newydd i’r gymuned heb ddiagnosis. Dyma gyfle gwych i weithio’n
uniongyrchol gyda theuluoedd y mae syndrom heb enw yn effeithio arnynt, ymestyn ein
rhwydweithiau proffesiynol presennol a helpu i gyflwyno gwasanaeth cymorth genomeg
newydd sbon.

Bydd deilydd y swydd yn gweithio o gartref ond bydd yn ofynnol iddo/iddi dreulio diwrnod yr
wythnos yng Nghaerdydd yn gweithio gyda phartneriaid a chydweithwyr perthnasol ym
Mharc Genynnau Cymru.

Cyfrifoldebau allweddol:

Cynorthwyo i ddatblygu cymorth a gwybodaeth sydd yn benodol i Gymru, ar gyfer rhieni
plant y mae cyflyrau genetig prin a heb ddiagnosis yn effeithio arnynt.
– Darparu gweithgareddau a digwyddiadau allgymorth (gan gynnwys gweithgareddau lles,

digwyddiadau i’r teulu a digwyddiadau gwybodaeth) i gyrraedd rhieni plant sydd â
chyflyrau genetig prin a heb ddiagnosis, a chodi nifer aelodau SWAN UK yng Nghymru.

– Rhannu a hyrwyddo ein pecyn gwybodaeth ymyrraeth gynnar newydd i Gymru –
Adnoddau Prin (Cymru).

– Helpu i recriwtio, hyfforddi a chefnogi Cynrychiolwyr Rhieni gwirfoddol yng Nghymru.
– Helpu i hwyluso Grŵp Facebook SWAN UK i Gymru.
– Gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau a gwasanaethau allweddol yn lleol i

ddarparu cymorth holistaidd, gan gynnwys cefnogi datblygiad y clinig SWAN newydd a’r
Hwb Ymchwil heb Ddiagnosis.

Codi ymwybyddiaeth o gyflyrau genetig prin a heb ddiagnosis.
– Bod yn bwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau yn lleol.
– Helpu i ddatblygu gwybodaeth sydd yn berthnasol ac o safon uchel, yn y Gymraeg a’r

Saesneg i godi lefel yr ymgysylltu a dealltwriaeth o effaith cyflyrau genetig prin a heb
ddiagnosis.

– Rhwydweithio gyda gwasanaethau a sefydliadau lleol i addysgu gweithwyr proffesiynol
lleol.



– Helpu i ddatblygu a gweithredu’r strategaeth gyfathrebu ar gyfer Diwrnod Plant heb
Ddiagnosis, a gynhelir pob blwyddyn, a monitro effaith y strategaeth honno.

– Recriwtio a chefnogi gwirfoddolwyr o’r gymuned cyflyrau prin a heb ddiagnosis yng
Nghymru, i rannu eu hanesion, bod yn wirfoddolwyr y cyfryngau, a chwarae rhan flaenllaw
yn ein gweithgareddau allgymorth a pholisi.

Cynorthwyo i fonitro ein gwaith yn erbyn deilliannau prosiect penodol.
– Cadw cofnodion am weithgareddau ac effaith ein gwaith.
– Helpu i recriwtio aelodau i gymryd rhan i werthuso’r prosiect.

Unrhyw dasgau eraill rhesymol ar gais Genetic Alliance UK, gan gynnwys gweithio rhywfaint
gyda’r nos a’r penwythnos ble mae angen aros dros nos.

Manyleb Person
Addysg a chymwysterau
– Lefel gradd neu brofiad cyfatebol.

Rhinweddau, sgiliau a phrofiad hanfodol.
– Profiad o weithio mewn rôl debyg yn datblygu gwybodaeth ac/neu’n cefnogi pobl fregus.
– Gweithio tuag at nodau a gallu ymateb yn rhagweithiol i newidiadau mewn amgylchiadau.
– Dangos empathi a sgiliau cryf o ran rhwydweithio a meithrin perthynas.
– Trefnus gyda sylw i fanylder a gallu datblygu a gweithredu arferion a phrosesau gwaith

effeithlon.
– Datrys problemau mewn ffyrdd hyblyg ac yn llawn syniadau.
– Gallu cyfathrebu’n hyderus a sgiliau ysgrifenedig a llafar rhagorol.
– Lefel uchel o sgiliau TG a phrofiad o lwyfannau’r cyfryngau cymdeithasol gan gynnwys

Facebook, Twitter ac Instagram.
– Yn gyfeillgar ond proffesiynol wrth gyfarfod â gweithwyr proffesiynol a theuluoedd a

hwyluso grwpiau.

– Gallu teithio’n rheolaidd i Gaerdydd am gyfarfodydd.
– Gallu gweithio ambell noson/penwythnos, a theithio yn y DU yn achlysurol, gan gynnwys

aros dros nos weithiau.
– Ymrwymiad i nodau ac amcanion Genetic Alliance UK a SWAN UK.

Rhinweddau, sgiliau a phrofiad dymunol
– Sgiliau Cymraeg (ysgrifenedig a llafar).
– Profiad o weithio gyda theuluoedd plant anabl.
– Profiad o weithio gyda gwirfoddolwyr, am dâl neu’n wirfoddol.
– Profiad o drefnu digwyddiadau.
– Gwybodaeth am y gyfundrefn addysg, iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.



SUT I WNEUD CAIS
Er mwyn gwneud cais, anfonwch e-bost at recruitment@geneticalliance.org.uk gyda’ch CV a
llythyr cais erbyn 18:00 Dydd Iau, 28 Hydref.
– Yn eich llythyr cais, dylech nodi eich profiad, pam bod gennych ddiddordeb yn y rôl,

eich oriau gwaith dymunol pob wythnos a sut rydych chi’n bodloni’r manyleb
person.

– Cadwch eich dogfennau fel EichEnw.ESO.CV ac EichEnw.ESO.CoverLetter a
defnyddio ‘ESO Application’ ym nheitl y neges e-bost.

– Ni ystyrir ceisiadau sydd yn llythyrau cais generig, na CV heb lythyr cais.

Rhoddir gwybod i’r ymgeiswyr hynny a ddewisir am gyfweliad erbyn dydd Gwener, 29
Hydref. Oherwydd cyfyngiadau ar ein capasiti, ni fyddwn yn gallu rhoi adborth i
ymgeiswyr na ddewisir am gyfweliad.

Bydd dwy ran i’r cyfweliadau:
– Cynhelir y cyfweliadau cyntaf ar Zoom ddydd Llun, 8 Tachwedd.
– Cynhelir yr ail gyfweliadau wyneb yn wyneb yng Nghaerdydd ddydd Mercher, 10

Tachwedd.
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