
Mae Engage yn dymuno penodi Cadeirydd newydd i’r Ymddiriedolwyr 

 

Disgrifiad Swydd 

Mae Engage yn dymuno penodi Cadeirydd newydd i’r Ymddiriedolwyr i olynu Shân Maclennan a 

adawodd ei swydd ym mis Mai yn dilyn gwasanaeth gwych fel Cadeirydd ers 2018.  

Engage, y Gymdeithas Addysg Orielau Genedlaethol, yw’r corff arweiniol ar gyfer ymgysylltu â’r 

celfyddydau gweledol, gan gynrychioli gweithwyr addysg proffesiynol yn y celfyddydau gweledol 

drwy’r DU a thros 20 o wledydd ar draws y byd. Rydym ni’n cefnogi addysgwyr celf, sefydliadau, 

gweithwyr llawrydd ac artistiaid i gydweithio gyda chymunedau mewn cyfnewidiadau deinamig, 

agored sy’n cynnig cyfle i bawb ddysgu a chael budd o’r celfyddydau. 

Mae hwn yn gyfnod allweddol i Engage wrth i ni osod cyfeiriad strategol newydd, ar ôl 

ailstrwythuro’r sefydliad er mwyn sicrhau mwy o hyblygrwydd yn y staff craidd i ymateb i’r 

amgylchedd sy’n newid yn gyflym i’n haelodau, yn ogystal â sefydlogrwydd ariannol. Rydym ni’n 

chwilio am gadeirydd fydd yn sicrhau y caiff cynllun strategol newydd ei wireddu fydd yn cyd-fynd â 

‘Lets Create’ Arts Council England. 

Bydd y Cadeirydd yn gweithredu fel llysgennad ar ran Engage, gan ddatblygu perthnasoedd gyda 
rhanddeiliaid allweddol, darparu arweinyddiaeth i Engage a’r Bwrdd; goruchwylio strategaeth y 
dyfodol gan sicrhau’r effaith gorau i aelodau a’r sector, a bydd yn gweithredu o fewn ein hamcanion 
elusennol.  
 
Bydd y Cadeirydd yn cefnogi Engage i ddatblygu strategaeth codi arian i greu ffrydiau refeniw 
newydd er mwyn bod yn llai dibynnol ar y cymorth a gaiff ar hyn o bryd gan Arts Council England, 
Creative Scotland, Cyngor Celfyddydau Cymru ac ymddiriedolaethau a sefydliadau.  
 
Bydd gan y Cadeirydd brofiad fel ymddiriedolwr elusen, gweithio mewn sefydliadau bach, bydd yn 

meddu ar hygrededd ymhlith pobl sy’n gwneud penderfyniadau ac yn dod â rhwydweithiau o 

gysylltiadau i Engage. 

Mae Engage yn gwerthfawrogi ac yn rhoi pwys ar amrywiaeth ei staff, ymddiriedolwyr ac aelodau. 
Dylai’r bwrdd adlewyrchu ein sector amrywiol er mwyn sicrhau bod gan ein rhwydwaith 
arweinyddiaeth sy’n tynnu’n llawn ar y sgiliau a safbwyntiau gwahanol a geir yn ein gwlad. 
 
Anogir ceisiadau gan ymgeiswyr o bob rhan o’r DU, beth bynnag eu rhyw, ethnigrwydd, anabledd, 
tueddfryd rhywiol, oed, crefydd neu gred, ac o’r ystod ehangaf o gefndiroedd personol a 
phroffesiynol. Rydym ni’n arbennig yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndir du neu leiafrifol ethnig, 
a phobl sy’n byw ag anabledd. 
 
 
Manyleb yr Unigolyn 

Rydym yn chwilio am rywun ag angerdd dros y celfyddydau gweledol ac addysg. 

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol y nodweddion canlynol: 

Profiad  

• Profiad o arwain, yn cynnwys rheoli llinell uwch swyddog 

• Profiad o weithio’n gydweithredol  



• Profiad o fod yn ymddiriedolwr elusen 

• Profiad o weithio gyda sefydliadau bach 

• Presenoldeb sylweddol a statws a rhwydweithiau personol fydd yn cyfoethogi safle Engage 

• Hygrededd ymhlith penderfynwyr lefel uchel a’r sawl sydd â dylanwad yn y celfyddydau 
gweledol 

 
Sgiliau a gwybodaeth 

• Gwybodaeth a dealltwriaeth glir o faterion sy’n effeithio ar sefydliadau celfyddydol ac yn 
benodol y celfyddydau gweledol a threftadaeth ac addysg 

• Dealltwriaeth glir a phrofiad o lywodraethu elusen 

• Dealltwriaeth ac ymrwymiad i’r angen i hyrwyddo amrywiaeth diwylliannol a chynhwysiant wrth 
arwain a chyflawni gwaith Engage 

• Sgiliau cyfathrebu a chadeirio da 

• Dealltwriaeth gadarn o reoli ariannol 

• Gwerthfawrogi’r angen i Engage amrywio ei incwm a pharodrwydd i gefnogi strategaeth codi 
arian y sefydliad 

• Amser i ymrwymo i’r swydd a’r sefydliad, o ran cyfarfodydd mewnol, a gweithredu fel llysgennad 
ac eiriolwr  

• Deall, ac ymrwymo i hyrwyddo nodau ac amcanion Engage  

• Gallu gweithredu fel awdurdod, eiriolwr ac arweinydd yn y sector diwylliannol a chelfyddydau 
gweledol gyda hanes rhagorol o lywodraethu 

• Sgiliau personol a chyfathrebu effeithiol, ynghyd â gallu bod yn wrthrychol, gwrando, ysbrydoli a 
chymell 

 
 

Rôl y Cadeirydd 

Bydd y Cadeirydd newydd yn ymuno â Bwrdd ymroddedig o Ymddiriedolwyr sy’n cefnogi’r 

Cyfarwyddwr, tîm y staff ac aelodau wrth ddatblygu’r sefydliad.  

Rôl y Cadeirydd yw: 

• Arwain bwrdd yr ymddiriedolwyr wrth osod cyfeiriad strategol Engage o fewn ei amcanion 
elusennol a sicrhau ei fod yn cyflawni ei gyfrifoldebau ar gyfer llywodraethu Engage 

• Gweithio gyda’r Cyfarwyddwr a’r Bwrdd ehangach i ddatblygu a chyflawni cyfeiriad strategol a 
nodau’r Ymddiriedolaeth a’i chynllun gweithredu 

• Gweithredu fel llysgennad a llefarydd ar ran Engage a chynorthwyo i ddatblygu perthnasoedd â 
rhanddeiliaid allweddol 

• Cryfhau’r berthynas rhwng ymddiriedolwyr a staff 
• Tra bo’n dal i fod yn Sefydliad Portffolio Cenedlaethol Arts Council England sicrhau bod 

gweledigaeth Engage yn gyson ag egwyddorion buddsoddi Let’s Create  
• Sicrhau bod gan Engage strategaeth codi arian weithredol effeithiol a chynlluniau effeithiol i 

gynyddu ffioedd aelodaeth a ffrydiau incwm newydd 
• Gweithredu fel rheolwr llinell a chefnogi’r Cyfarwyddwr, sydd â’r cyfrifoldeb i reoli materion 

Engage o ddydd i ddydd, a chynnal adolygiadau rheolaidd o berfformiad ac arfarniad blynyddol i 
sicrhau bod y Cyfarwyddwr yn cyflawni’r cyfrifoldebau priodol 

 

Tymor y Penodiad 

Penodir Ymddiriedolwyr Engage am gyfnod o dair blynedd. Gallant wasanaethu am uchafswm o 

ddau dymor.   



Yn nodweddiadol, yr ymrwymiad amser yw 2 neu 3 diwrnod y mis  

Swydd wirfoddol yw hon ac nid oes cydnabyddiaeth. Gan ddibynnu ar yr amgylchiadau, gellid cynnig 

taliad am golli incwm. Gellir talu costau teithio, a lle bo angen, llety ac unrhyw hyfforddiant a 

chefnogaeth sydd eu hangen ar gyfer y rôl. 

 

Ymgeisio am y swydd: 

Rydym ni’n croesawu ceisiadau gan bobl o ystod o gefndiroedd amrywiol, yn enwedig pobl ag 

anableddau, pobl o liw, pobl sy’n uniaethu’n LDHTQ+ a phobl o amrywiaeth o gefndiroedd 

economaidd-gymdeithasol ac addysgol. 

I drafod y cyfle ymhellach, cysylltwch â Jane Sillis, Cyfarwyddwr, jane.sillis@engage.org.  

Byddai’r Cadeirydd sy’n gadael, Shân Maclennan hefyd yn hapus i sgwrsio gyda darpar ymgeiswyr. 

Cysylltwch â Jane Sillis i ofyn am gyflwyniad. 

I ymgeisio, anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol sy’n ateb manyleb yr unigolyn i 

executiveassistant@engage.org erbyn dydd Llun 23 Awst, 10 am. 

Caiff ymgeiswyr ar y rhestr fer eu gwahodd i gyfarfod â chynrychiolwyr y Bwrdd ar amser sy’n gyfleus 

i bawb. 

 

Addasiadau rhesymol 
Os hoffech sgwrs gyfrinachol am unrhyw addasiadau rhesymol yn ystod y broses, nodwch hyn yn y 
llythyr neu ebost eglurhaol. 
 

Rhagor o fanylion: 

I gael rhagor o wybodaeth am Engage, gallai fod yn ddefnyddiol i ymweld â’r tudalennau ‘About’ ar 

ein gwefan: https://engage.org/about-engage/ 

Mae Engage yn hyrwyddo ymarfer addysgol amrywiol; yn rhedeg prosiectau a rhaglenni arloesol; yn 

hyrwyddo dysgu drwy weithiau celf, artistiaid, amgueddfeydd ac orielau, ac yn bennaf oll mae’n 

annog pawb i gymryd rhan yn y celfyddydau. Ceir enghreifftiau o rai o’r prosiectau rydym ni wedi’u 

rhedeg neu eu rhaglennu yma:  https://engage.org/projects/ 
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