Teitl y swydd: Rheolwr Partneriaeth
Lleoliad:
Gartref gan deithio i Gymru’n rheolaidd
Cyflog:
tua £41,000 y flwyddyn
Gan adrodd i Bennaeth Gwerthiannau'r DU, mae'r Rheolwr Partneriaeth yn aelod hanfodol o'r tîm
gwerthu a chadw, sy’n canolbwyntio ar ddarparu cymorth heb ei ail i holl staff ein canolfannau yng
Nghymru drwy ddefnyddio dealltwriaeth gadarn o'r system addysg a sgiliau yng Nghymru, gan
gynnwys fframweithiau polisi, ariannu ac arolygu. Byddwch hefyd yn cael eich herio i gefnogi a
hwyluso twf organig canolfannau tra'n sicrhau canolfannau newydd er mwyn cyrraedd targedau
gwerthiant trawiadol.
Mae’r Ymddiriedolaeth Elusennol Hyfforddiant Galwedigaethol (VTCT) yn sefydliad dyfarnu arbenigol
ac yn arweinydd y farchnad yn y sectorau Gwallt a Harddwch. Wedi'i lansio ym 1962, mae'n cynnig
cymwysterau galwedigaethol a thechnegol, gan gynnwys prentisiaethau, mewn amrywiaeth o
sectorau gwasanaeth.
Fel arweinydd y farchnad yn y diwydiannau creadigol, mae gan VTCT ymrwymiad cryf i'w amcan
elusennol craidd: hyrwyddo addysg yn y DU ac yn rhyngwladol ar gyfer dros 100,000 o ddysgwyr a
phrentisiaid.
Ein gwerthoedd craidd yw:

Buddion:
 26 diwrnod o wyliau blynyddol, gan godi i 27 ar ôl 2 flynedd. Gyda diwrnod ychwanegol o
wyliau ar eich pen-blwydd
 Cyflog yswiriant bywyd 4*
 Car Cwmni
 Budd-daliadau tâl salwch uwch
 Cynigion disgownt siopa
 Cynllun beicio i'r gwaith







Rhaglen cymorth i weithwyr
Mentrau a chymorth llesiant
Amrywiaeth fywiog o gyfleoedd cymdeithasol
Gwasanaethau gofal iechyd gwerth hyd at £1,400 a mynediad at wasanaethau meddyg teulu
24/7
Amrywiaeth eang o gyfleoedd hyfforddi a datblygu.

Mae'r Prif Gyfrifoldebau’n cynnwys:
 Bod yn brif lysgennad iTEC a VTCT yng Nghymru, gan feithrin perthnasoedd hirdymor a dilys
â’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau allweddol ar draws y sector addysg a sgiliau, gan
gynnwys colegau, darparwyr hyfforddiant annibynnol a rhanddeiliaid allweddol eraill.
 Cynyddu nifer y myfyrwyr newydd o fewn y cyfrifon sydd wedi’u neilltuo i chi, drwy datblygu
a thyfu'r ddarpariaeth y maent yn ei chynnig.
 Datblygu ein cyd-ddealltwriaeth ar draws busnes fframweithiau ariannu, polisi ac arolygu
Cymru, gan gynnwys dealltwriaeth o’r trefniadau arolygu cenedlaethol a’r fframwaith ar
gyfer addysg bellach a dysgu yn y gwaith.
 Cydweithio ag arweinwyr a rheolwyr colegau i nodi a mynd ar drywydd cyfleoedd, gan
gynnwys cefnogi mentrau ac amcanion y Gymraeg.
 Datblygu a chynnal calendr o weithgareddau yng Nghymru, gan gynnwys cynhadledd
flynyddol i Gymru, grwpiau ffocws dan arweiniad cyflogwyr, cyfarfodydd cymorth,
digwyddiadau DPP, cystadlaethau a digwyddiadau sy'n canolbwyntio ar y dysgwr.
 Nodi unrhyw risgiau posibl gyda chyfrifon presennol a chydweithio â thimau mewnol
perthnasol i osgoi/lliniaru risgiau o'r fath.
Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus:
 O leiaf 3-4 blynedd o addysgu a rheoli’r cwricwlwm o fewn Coleg AB neu Ddarparwr
Hyfforddiant Preifat
 O leiaf 3-4 blynedd o asesu neu sicrhau ansawdd cyflawniad dysgwyr ar gymwysterau
galwedigaethol
 Cymhwyster(au) galwedigaethol ar Lefel 3 neu uwch (mewn un neu fwy o’r disgyblaethau
craidd – trin gwallt, gwaith barbwr, therapi harddwch, colur theatraidd a chyfryngol,
gwasanaethau ewinedd, therapïau cyflenwol, tylino chwaraeon, iechyd a ffitrwydd)
 Cymhwyster addysgu neu hyfforddi ar lefel 3 neu uwch
 Gwybodaeth sylweddol a hanes llwyddiannus o weithdrefnau a dulliau cynllunio cwricwlwm
AB neu Ddarparwr Hyfforddiant Preifat sy'n gwneud y mwyaf o gyfleoedd ariannu
 Sgiliau cyfathrebu gwych er mwyn cefnogi ac ysgogi cwsmeriaid i dyfu
 Trwydded yrru lawn a glân i hwyluso teithio rhwng canolfannau.
Mae Sgiliau Dymunol yn cynnwys:





Sgiliau iaith Gymraeg
Profiad o werthu ymgynghorol busnes i fusnes
Profiad o nodi cyfleoedd o ran darparwyr hyfforddiant, dulliau cyflwyno a chynhyrchion

Anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol (dewisol) i recruitment@vtct.org.uk i ddechrau ar y broses
ymgeisio.

Pan fyddwch wedi gwneud cais, byddwn yn cysylltu â chi ar ôl i'r broses o lunio rhestr fer ddod i ben i
roi gwybod i chi a ydych wedi'ch dewis ar gyfer cyfweliad. Os nad ydych yn clywed gennym ar ôl yr
amser hwn dylech gymryd yn ganiataol nad oeddech yn llwyddiannus y tro hwn; ni allwn roi adborth
ar hyn oherwydd nifer y ceisiadau.
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 18 Ebrill 2022
Dyddiadau'r cyfweliadau: WD 15 Ebrill 2022
Cyfweliad cam olaf: 5 Mai 2022
Rydym yn cadw'r hawl i gau'r hysbyseb hon yn gynnar os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau
addas.
Mae'r grŵp o gwmnïau VTCT yn cynnwys: yr elusen VTCT y mae prif fusnes a llywodraethu'r Bwrdd yn cael ei weithredu
drwyddi; ac EMS Ltd, t/a ITEC, is-gwmni masnachu sy'n eiddo llwyr i VTCT.

