Hysbyseb
Cryfhau ein gwasanaethau er budd plant, pobl ifanc a’r rhai sydd yn agored i niwed
Swydd 1

Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol (Cyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol
statudol)

Swydd 2:

Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar (Prif Swyddog Addysg statudol)

Graddfa/Cyflog:

£86,700 – £96,900 (yn cael ei adolygu ar hyn o bryd)

Bydd ein polisi adleoli yn berthnasol i'r ddwy swydd
Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno a’n Uwch Dîm Arweinyddiaeth, yn adrodd yn uniongyrchol i’r Prif
Weithredwr. Byddwch yn arwain ar faes eich portffolio, yn ogystal â chyfrannu’n weithredol i’n
nodau arweinyddiaeth casgliadol er mwyn darparu gwelliannau hirdymor a gwasanaethau
cynaliadwy ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae'r ddau wasanaeth yn flaenoriaethau
sefydliadol, mae ganddynt fyrddau rhaglenni ar waith i gefnogi gwelliant, ac mae ganddynt gynigion
ar gyfer buddsoddiad ychwanegol o £ 2.5m yng nghyllideb 2020/2021.
Mae’r portffolios hyn yn cynnwys rhai o’n gwasanaethau mwyaf gweledol a phwysig. Byddwch yn
cynghori’r Prif Weithredwr a’n Haelodau Etholedig ar faterion a strategaethau allweddol, yn ogystal
ag arwain ar rai o’n gwaith newid pwysicaf, a phrosiectau partneriaeth eraill. Bydd disgwyliadau’n
uchel o fewn a thu allan i’r Cyngor ond bydd atebolrwydd a chefnogaeth gref yn cael ei ddarparu’n
gyfunol.
Byddwch yn gallu dangos sgiliau arweinyddiaeth ardderchog a gweladwy, yn gyfathrebwr medrus
gyda llwyddiant blaenorol o ddylunio a darparu gwasanaethau i gwsmeriaid a rhaglenni newid
arloesol a gwell. Rydym yn chwilio am rhywun gyda gwybodaeth a sgiliau ardderchog yn y meysydd
hyn yn ogystal â gallu arwain newid diwylliannol sy’n annog sgyrsiau gonest drwy’r gwasanaeth ac yn
hyrwyddo diwylliant ‘Un Cyngor’.
I wybod mwy am y swyddi pwysig hyn ewch i https://www.adeiladuarlwyddiant.cymru/
I gael trafodaeth gyfrinachol gyda’r Prif Weithredwr ar ein blaenoriaethau strategol a’n gweledigaeth
ar gyfer y dyfodol cysylltwch â 01978 292101 neu i wybod mwy am y gwasanaeth gan y Prif
Swyddog presennol cysylltwch â 01978 297510 ar gyfer y ddwy swydd.
Dyddiad cau: canol dydd 19 Chwefror 2020
Dyddiad llunio rhestr fer: 24 Chwefror 2020
Proses ddewis:
Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol: 17 & 18 Mawrth 2020
Prif Swyddog Addysg ag Ymyrraeth Gynnar: 23 & 24 Mawrth 2020

