
Gweithiwr Datblygu ar gyfer Ysgolion yng Nghymru  
Rhan amser  (0.6 FTE) 

Canolbarth/Gorllewin Cymru 

 
Cyflog: £27,000 - £30,000 y flwyddyn pro rata 

 

 
 

Ydych chi’n rhannu’n dyhead ni ac yn dymuno bod yn rhan o’n cenhadaeth i arloesi a chreu cyfleoedd i blant a phobl ifanc 
archwilio’r Beibl, ymateb i Iesu, tyfu mewn ffydd a rhannu'r newyddion da eu hunain?  

 
Mae Scripture Union yn chwilio am Weithiwr Datblygu i feithrin cyfleoedd cenhadol newydd a chynaliadwy mewn 
ysgolion yng Nghymru.  Bydd hyn yn cynnwys hwyluso twf grwpiau Cristnogol mewn ysgolion, goruchwylio a datblygu 
adnoddau Cymraeg ar gyfer ysgolion a chydweithio â phlant a phobl ifanc. Byddwch yn rhan o dîm Scripture Union yng 
Nghymru. 
 
Rydym yn obeithiol iawn y caiff y swydd hon effaith fawr, felly bydd angen bod gennych feddwl strategol a doethineb; 
bydd angen i chi ddeall sut i weinidogaethu i blant a phobl ifanc a bod yn weithiwr ardderchog; bydd angen i chi fod yn 
ddyfeisgar ac yn dda am weithio mewn tîm.   
 
Os ydych yn credu mai chi yw’r un rydyn ni’n chwilio amdano, byddem wrth ein bod yn cael cais oddi wrthych.  
 
Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd, gallwch lawrlwytho pecyn cais o’n gwefan: www.scriptureunion.org.uk/vacancies 
ac anfon eich CV a llythyr esboniadol i hr@scriptureunion.org.uk.  
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Os oes gennych gwestiwn, cysylltwch ag Adelaide Nketsia, Swyddog Adnoddau Dynol, ar 01908 856126, neu ebostio 
hr@scriptureunion.org.uk  
 
 
Dyddiad cau:   Hanner dydd, dydd Iau 19 Mai 2016  
 
 
Dyddiad y cyfweliad:  Dydd Mercher 25 Mai, Aberystwyth 
 
 
Bydd angen Datgeliad Manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer y swydd hon ac mae’n ofyniad galwedigaethol iddi 
gael ei llenwi gan Gristion ymroddedig sy’n cymryd rhan fyw ym mywyd yr eglwys. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010, Rhan 1, Atodlen 9 
yn berthnasol. 

 
 

Ein dyhead ni yw gweld cenhedlaeth newydd o blant a phobl ifanc sydd â 
ffydd bersonol, fyw yn Iesu. 
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