
 

 

 

 

 
 
Yr Arloesfa 
 
Penodi Cadeirydd i'r Bwrdd 
O leiaf 12 diwrnod y flwyddyn 
Bydd tâl cydnabyddiaeth o £337 y diwrnod ar gyfer costau teithio a chynhaliaeth.  

 
Rôl yr Arloesfa yw cefnogi'r gwaith sy'n gysylltiedig ag arloesi yng Nghymru a galluogi i 
hynny ddigwydd.  
 
Yr Arloesfa yw'r cwmni arloesi newydd ar gyfer yr economi ddigidol yng Nghymru. Mae'n 
darparu arbenigedd, cysylltiadau, dealltwriaeth o'r farchnad a gwybodaeth drylwyr am y 
cymorth arloesi sydd ei angen i drosglwyddo'r gallu technolegol sydd yma yng Nghymru a 
chreu atebion sy'n torri tir newydd i gleientiaid ledled y byd. Llywodraeth Cymru sy'n 
berchen ar yr Arloesfa yn gyfan gwbl ac o'r herwydd mae'r Bwrdd yn adrodd i Ken Skates, 
AC Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith. 
 
Mae'r Arloesfa'n chwilio am Gadeirydd ar gyfer ei Bwrdd.  
 
Mae'r Arloesfa’n dwyn ynghyd y dalent orau o blith y sectorau preifat a'r sectorau 
cyhoeddus i gefnogi busnesau i ddatblygu eiddo deallusol a dod o hyd i gyfleoedd 
masnachol newydd. Mae hynny o gymorth i sbarduno buddsoddiadau newydd i Gymru. 
 
Yn benodol, mae'n defnyddio arbenigedd o'r radd flaenaf i hwyluso partneriaethau ac i roi 
cymorth wrth wneud cais am gronfeydd megis y rheini a gynigir gan Innovate UK a'r UE 
gan gynnwys rhaglen arloesi Horizon 2020 ynghyd â buddsoddiadau'r sector preifat  
 
Fel Cadeirydd y Bwrdd Cyfarwyddwyr, bydd disgwyl ichi ddangos: 
 

 Sgiliau arwain ardderchog â'r gallu i roi canllawiau a chyfeiriad strategol; 

 Dealltwriaeth o arloesi yn yr economi ddigidol ar draws y byd, tueddiadau a chyfleoedd 
fydd yn codi yn y dyfodol; 

 Gwerthfawrogi'r modd y mae'r sector cyhoeddus yn gweithio yng Nghymru, yn y DU ac 
yn yr UE gan gynnwys, er enghraifft, rhaglenni buddsoddi economaidd Ewrop; 

 Sgiliau cyfathrebu ardderchog â'r gallu i feithrin cysylltiadau gan berswadio, 
cydweithredu, hwyluso a sicrhau consensws; 

 Hanes profedig o sefydlu cwmnïau newydd a gwella buddsoddiadau yn y sector preifat; 
a’r 

 Gallu i feddwl yn greadigol ac i herio syniadau sy’n bodoli eisoes er mwyn arloesi yn y 
maes digidol yng Nghymru. 

 
Cynhelir cyfarfodydd o'r Bwrdd o leiaf 4 waith y flwyddyn gyda thrafodaethau ychwanegol 
a gweithdai gydol y flwyddyn. Yn gyffredinol, rydym yn rhagweld y bydd angen i'r 
Cadeirydd neilltuo o leiaf 12 diwrnod y flwyddyn ar gyfer y swydd. 
 
Os ydych yn awyddus i wneud cais am y cyfle hwn ac os hoffech fwy o wybodaeth am y 
swydd neu os hoffech sgwrs gyfrinachol, mae croeso ichi gysylltu â David Warrender, y 



 

Prif Weithredwr ar 01633 504102 (est. 2004) neu anfonwch e-bost at: 
david.warrender@innovationpoint.uk 
 
I gael rhagor o fanylion ac i ymgeisio ewch i http://gov.wales/about/recruitment/public-
appointments/?skip=1&lang=cy neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â 
Desg Gymorth y Ganolfan Cydwasanaethau ar 029 2082 5454 neu anfonwch e-bost at: 
DesgGymorthCydwasanaethau@cymru.gsi.gov.uk  
 
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 4 Tachwedd 2016. Ni chaiff ffurflenni cais a 

ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn eu hystyried. Disgwylir y bydd y cyfweliadau yn cael eu 
cynnal yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 5 Rhagfyr 2016. 
 
 

I gael fersiwn print bras, Braille neu sain o'r hysbyseb hon, ffoniwch 029 2082 
5454.  
 
 


