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Cynorthwyydd Cyllid a Gweinyddiaeth (0.6 FTE) 
 

Mae Dolen yn cysylltu dwy wlad fechan o ben draw'r byd – Cymru a Lesotho Cymru a Lesotho 

Rydym yn uno pobl o'r ddwy wlad sydd eisiau ysgogi newid cadarnhaol, hirdymor, yn eu 
cymunedau. 

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Cyllid a Gweinyddiaeth i gefnogi ein rhaglen waith 
gynyddol. 

 

Bydd y Cynorthwyydd Cyllid a Gweinyddiaeth yn cyflawni’r canlynol, yn ogystal ag 
unrhyw dasgau eraill a ddyrennir gan reolwyr: 

Cyllid 

• Mewnbynnu data i system gyllid ar-lein Quickbooks, gan gynnwys anfonebu am 
wasanaethau a thalu biliau. 

• Defnyddio Beacon CRM ar gyfer rhoddion. 

• Paratoi rhestri taliadau, gan gynnwys rhai i'w hawdurdodi gan y rheolwr llinell 

• Cysoni datganiadau banc misol, datganiadau cardiau credyd a derbynebau 
PayPal 

• Cyflwyno pensiynau, treth CThEM a chysylltu â darparwr y gyflogres yn fisol 

Gweinyddiaeth 

• Trefnu cyfarfodydd ar gyfer staff ac ymddiriedolwyr ar-lein ac wyneb yn wyneb 

• Cymryd nodiadau a chofnodion cyfarfodydd yn ôl yr angen 

• Gwneud trefniadau teithio, gan gynnwys archebion hedfan ar gyfer grwpiau o 
deithwyr 

• Gweinyddu ceisiadau Visa ar gyfer ymwelwyr tramor 

Dylai bod gan yr ymgeisydd llwyddiannus: 

• Brofiad ymarferol gyda meddalwedd cyfrifyddu - yn enwedig Quickbooks Online 

• Y gallu i flaenoriaethu ei lwyth gwaith ei hun  

• Y gallu i gyfathrebu’n glir ac yn gryno â phobl ar bob lefel, yn fewnol ac yn allanol. 

• Y gallu i weithio fel rhan o dîm, a datblygu perthynas waith dda gyda 
chydweithwyr a chleientiaid  

• Sgiliau TG da, gan gynnwys Microsoft Office  

• Sgiliau dadansoddi a dehongli gwych 
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Beth sydd ar gael? 

• Tâl £21,057 - £22,793 y flwyddyn

• 25 diwrnod y flwyddyn pro rata ac 8 diwrnod o wyliau cyhoeddus, a bydd y 
swyddfa’n cau rhwng y Nadolig a'r flwyddyn newydd

• Pensiwn Nest

• Gweithio hyblyg a chymysg 

Mae Dolen Cymru Lesotho yn elusen fechan, ond hynod lwyddiannus.  Rydym yn 
ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn cynnig gweithio hyblyg er mwyn cefnogi ein tîm bychan. 

Mae hon yn swydd hybrid, a bydd y gwaith swyddogol wedi'i leoli yn y Deml Heddwch 
yng Nghaerdydd, lle mae desg a rennir rhwng staff ac ystafell gyfarfod ar gael. Bydd 
disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus fynychu cyfarfodydd wyneb yn wyneb o bryd i'w 
gilydd yn y Deml Heddwch, yn ogystal â lleoliadau eraill yng Nghymru.   

Rydym yn annog yr ystod fwyaf eang o ymgeiswyr ac yn croesawu ceisiadau, waeth beth 
fo'u hil, oed, anabledd, cred, rhywedd a chyfeiriadedd rhywiol. 


