
Prif Swyddog Gweithredol Judo Cymru  

Teitl swydd:  Prif Swyddog Gweithredol (CEO) 

Yn gyfrifol i: Cadeirydd Bwrdd y Cyfarwyddwyr 

Lleoliad: Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Caerdydd, CF11 

9SW (Presenoldeb yn y swyddfa yn ôl yr angen gyda gweithio o gartref) 

Cyflog: £50,000 (pro rata i £30,000 am 3 diwrnod yr wythnos) 

Oriau: 3 diwrnod yr wythnos 

Math o Gontract: Parhaol (Yn amodol ar gyfnod prawf o chwe mis) 

 

Prif Swyddog Gweithredol Judo Cymru (Nid oes angen profiad Judo) 

Mae Judo Cymru yn chwilio am arweinydd ysbrydoledig i arwain ein strategaeth 4 blynedd newydd. 

A hoffech chi arwain tîm brwdfrydig sydd wedi ymrwymo i wneud Jwdo yn hygyrch i bawb? A allwch 

chi ein helpu ni i ddarparu profiad cadarnhaol i'r holl gyfranogwyr a helpu Judo Cymru i fod yn 

arweinydd llywodraethu ar draws holl chwaraeon Cymru? 

Fel ein prif weithredwr newydd, byddwch yn gyfrifol am gymell tîm bach o hyfforddwyr a staff 

swyddfa, cysylltu â Chwaraeon Cymru a sicrhau cyllid gan gyrff cyhoeddus. Nid oes angen profiad 

Judo ond mae brwdfrydedd dros lwyddiant chwaraeon yn hanfodol. Byddwch yn rheolwr llinell ar y 

Pennaeth Hyfforddi sy'n gyfrifol am raglen hyfforddi athletwyr elitaidd Judo Cymru a'r llwybr 

perfformiad, yn ogystal â'r Rheolwr Gweithrediadau Perfformiad sy'n cydlynu gweithgareddau dydd i 

ddydd y sefydliad a hefyd yn rheoli staff swyddfa sy'n gofalu ar yr aelodaeth a gweithgareddau 

hyfforddi. 

Byddwch yn helpu i gyflawni ein strategaeth i gynyddu cyfranogiad yn y gamp, cyflawni mwy o 

lwyddiant podiwm ar bob lefel a gallu ac i sicrhau bod llywodraethu da, moeseg ac uniondeb wedi'u 

gwreiddio yn y sefydliad. Byddwch hefyd yn gyfrifol am reolaeth ariannol y cwmni. 

Byddwch yn cael eich cefnogi gan fwrdd anweithredol gwirfoddol sy’n cynnwys cynrychiolwyr 

aelodaeth, arbenigwyr Judo a rhai o gefndir masnachol. 

Yn ddelfrydol byddwch wedi cael profiad o sicrhau cyllid gan gyrff cyhoeddus yn y gorffennol a 

gweithio gydag amrywiaeth o randdeiliaid i gyflawni strategaeth hirdymor. Byddwch yn hapus i 

weithio o fewn gwerthoedd craidd Judo Cymreig a ysbrydolwyd gan sylfaenydd y gamp, gan gynnwys 

parch, cwrteisi, hunanreolaeth a chyfeillgarwch. 

Lleolir Judo Cymru yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yng Ngerddi Sophia yng 

Nghaerdydd. Mae'n gartref i'n swyddfeydd a'n canolfan hyfforddi Judo bwrpasol. Byddwch yn cael 

cyfarfodydd wyneb yn wyneb yng Ngerddi Sophia ynghyd ag opsiwn o weithio gartref. 

 


