
 

 

 

 

 

 

 
 

1. Manylion y swydd  
 

TEITL Y SWYDD: Ecolegydd 
 
LLEOLIAD: Hyblyg, gweithio gartref i ddechrau a bydd angen treulio rhywfaint o 

amser yn swyddfa Aberduna neu swyddfa Bangor yn y dyfodol  
 
MATH O GONTRACT: Parhaol 
 
ORIAU: 35 awr/wythnos – ond mae angen agwedd hyblyg oherwydd gofynion 

tymhorol gydag amser i ffwrdd yn lle unrhyw waith ychwanegol (TOIL) 
 
YN ATEBOL I: Rheolwr Ymgynghoriaeth, Enfys Ecology Ltd 
 
 
2. Y Rôl  

Mae Enfys Ecology yn chwilio ar hyn o bryd am ecolegydd profiadol sydd ag isafswm o dair blynedd o 
brofiad mewn ymgynghoriaeth i gefnogi ein prosiectau ecolegol a’n hymgynghoriaeth sy’n datblygu.  
Bydd union natur y rôl yn dibynnu ar yr ymgeisydd llwyddiannus. Fel aelod allweddol o'n tîm bychan,  
byddwch yn cynnal amrywiaeth eang o arolygon maes ecolegol ac yn goruchwylio gwaith yn unol â'ch 
sgiliau a'ch profiad. Byddwch yn hyddysg mewn Arolygon Cynefin Cam 1 Estynedig / Asesiadau 
Ecolegol Rhagarweiniol, arolygon rhywogaethau gwarchodedig craidd a mapio GIS; yn ddelfrydol gyda 
rhywfaint o brofiad o'r system gynllunio a’r prosesau technegol cysylltiedig fel HRA ac EIA. Yn ystod 
2022 – 23, bydd y Rheolwr Ymgynghoriaeth presennol ar absenoldeb mamolaeth, felly bydd union 
natur y rôl yn dibynnu ar sgiliau unigol i gyd-fynd â sgiliau’r staff presennol, ac mae potensial ar gyfer 
amrywiaeth o gyfrifoldebau eraill. Yn ddelfrydol bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o reoli 
staff. 
     
Fel rhan o dîm bychan, byddwch yn gyfrifol am reoli prosiectau, cysylltu â chleientiaid, trefnu arolygon, 
gwaith cyswllt, a hefyd tendro am waith, yn enwedig ar brosiectau mwy cymhleth.  Yn ogystal â hyn, 
bydd y swydd hefyd yn helpu gyda rheoli'r ymgynghoriaeth o ddydd i ddydd a datblygu busnes yn y 
dyfodol.  

 
3. Amdanom ni 

 

Enfys Ecology yw cangen ymgynghorol Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ac mae angen 
ecolegydd profiadol ar gyfer rôl gyffrous gyda’r ymgynghoriaeth. Mae Enfys Ecology wedi bod yn 
masnachu ers 2010 gan weithio ar brosiectau o bob maint, o ddeiliaid tai unigol, i brosiectau seilwaith 
mawr, yn aml yn gweithio gydag ymgynghoriaethau amlddisgyblaethol mwy eraill. Fel ymgynghoriaeth 
Ymddiriedolaeth Natur, mae Enfys hefyd yn aelod gweithredol o Ymgynghoriaethau'r 



Ymddiriedolaethau Natur gan ddarparu rhwydweithio a chydweithio ar brosiectau mwy ledled y DU. 
Trosglwyddir yr holl elw i Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru gan helpu i gefnogi amcanion yr 
elusen. 

 
Gofynion: 

• O leiaf 3 blynedd o brofiad o ymgynghori proffesiynol 

• Llwyddiant clir mewn rheoli a datblygu prosiectau, gan gynnwys rheolaeth ariannol             

• Sgiliau siarad ac ysgrifennu cadarn, gan gynnwys ysgrifennu a golygu adroddiadau, 

cynhyrchu adroddiadau clir a chryno gan ddefnyddio iaith hygyrch 

• Profiad o ddelio â chleientiaid, yn enwedig cyswllt â phrosiectau, adrodd arnynt a’u cau 

• Profiad ecolegol ymarferol yn ofynnol, e.e. adnabod adar a phlanhigion, madfallod dŵr 

cribog ac ystlumod                           

• Sgiliau TG swyddfa safonol, gyda phrofiad o reoli bas data os yw hynny’n bosibl  

• Y gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol 

• Trwydded yrru lawn  

• Parodrwydd i weithio oriau anghymdeithasol  

• Profiad o drwyddedau lliniaru 

• Profiad o fapio GIS  

• Aelodaeth o CIEEM (Cyswllt fel lleiafswm) neu’n gymwys i fod yn aelod 

• Cerdyn CSCS 

 

Dymunol  

• Trwydded rhywogaethau a warchodir gan CNC (ystlumod, GCN) – trwyddedau Cymru a 

ffafrir, neu gymhwysedd i wneud cais amdanynt  

• Profiad o’r system gynllunio ac EIA a HRA 

• Profiad / gwybodaeth o BNG a system ddosbarthu cynefinoedd y DU  

• Profiad o dendro am brosiectau mawr          

• Profiad o Glerc Gwaith Ecolegol 

 
4. Cyflog ac amodau gwasanaeth 
 
Cyflog:   Yn dibynnu ar brofiad a bonws cysylltiedig â pherfformiad    
   Tua £25,000 – 32,000 yn amodol ar godiad cyflog yn unol â chwyddiant 
 
Gwyliau Blynyddol: 24 diwrnod a gwyliau banc pro rata 
 
Oriau: 35 awr yr wythnos (gan gynnwys oriau ychwanegol oherwydd y galw tymhorol 

(gan ddefnyddio TOIL)  
 
Absenoldeb Salwch: Yn unol â Chynllun Absenoldeb Salwch Statudol yr Adran Iechyd  
 



Pensiwn:   Cyfraniad o 6% tuag at gynllun pensiwn rhanddeiliad  
 
Cyfnod Prawf: Bydd cyfnod prawf o 6 mis i newydd-ddyfodiaid i’r gwasanaeth    
 
 

Anfonwch y ffurflen gais wedi’i llenwi a chopi o’ch CV erbyn 12:00 ar 7fed Mawrth 2022 i 
jobs@enfysecology.co.uk, bydd y cyfweliadau’n cael eu cynnal yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 
21ain Mawrth 2022 
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