Mae gennym gyfle rhagorol i arweinydd deinamig, ymgysylltiol a chynhwysol
ymuno â ni fel Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus.
Ar ôl cyflawni blynyddoedd lawer o wasanaeth, mae pennaeth presennol ein sefydliad yn
ymddeol. Wrth i ni ddechrau ein dathliadau hanner can mlwyddiant, rydym yn chwilio am
arweinydd fydd yn ysbrydoli i’n helpu i ddatblygu ein cyflawniadau ac atgyfnerthu ein henw
da fel elusen amgylcheddol flaenllaw.
Byddwch yn atebol i Gadeirydd ein Bwrdd ac yn gweithio’n agos gyda’r Ymddiriedolwyr a’r
tîm rheoli gweithredol i roi cyfeiriad strategol, clir. Byddwch yn cael cyfle i arwain tîm o fwy
na 70 o unigolion ymrwymedig ac angerddol, gan feithrin diwylliant arloesol a chefnogol.
Mae ansawdd ein hamgylchedd lleol, ein mannau gwyrdd, ein dyfrffyrdd, ein traethau a’r aer
yr ydym yn ei anadlu yn hanfodol i ddiogelu bioamrywiaeth i’r dyfodol a datblygu ein cadernid
o ran yr argyfwng hinsawdd byd-eang.
Trwy ein rhaglenni a’n prosiectau, mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi gosod y llwyfan ar gyfer
cydweithio gyda’r llywodraeth, cyrff cyhoeddus, ysgolion a chymunedau lleol i gymryd camau
cynaliadwy, cadarnhaol. Mae mentrau fel Caru Cymru a Lleoedd Lleol ar gyfer Natur wedi creu
cyfleoedd i ymgysylltu â chymunedau ar draws Cymru, gyda buddion hirdymor i’n hiechyd,
ein llesiant a’r amgylchedd naturiol; tra bo rhaglenni rhyngwladol fel Eco-Sgolion wedi ein
galluogi i rannu’r hyn yr ydym yn ei ddysgu gyda phartneriaid byd-eang.
A oes gennych chi’r nodweddion, y sgiliau a’r profiad i arwain elusen uchelgeisiol a
dibynadwy? Os ydych yn rhannu ein gweledigaeth o Gymru hardd y mae pawb yn gofalu
amdani ac yn ei mwynhau, byddem wrth ein bodd yn derbyn eich cais i ymuno â ni.
Sut i wneud cais
Dylid anfon eich CV, eich datganiad personol a’ch ffurflen cyfle cyfartal i
HR@keepwalestidy.cymru
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw canol dydd 6 Mehefin.
Cynhelir cyfarfodydd rhagarweiniol rhanddeiliaid a chyfweliadau ffurfiol yn ystod yr wythnos
yn dechrau 20 Mehefin.
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Byddaf mewn cysylltiad ag ymgeiswyr llwyddiannus ac aflwyddiannus dim hwyrach na 14
Mehefin.
Mwy o fanylion
Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal. Rydym yn dathlu amrywiaeth ac
wedi ymrwymo i greu amgylchedd cynhwysol i bob cyflogai, wedi ein hachredu gan
Fuddsoddwyr mewn Pobl.
Ariennir y swydd yn rhannol trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen
Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd.
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