
(Gwirfoddolwr Cynhwysiant Digidol – Allgyrraedd – Fitzroy Lodge yn unig) 

Lleolir y cyfle gwirfoddoli yma yn United Welsh – Fitzroy Lodge, Twyn Gardens, Cefn 

Fforest, Coed Duon.  NP12 3LT 

 

Disgrifiad Rol  

• bod yn garedig ac amyneddgar gyda chyfranwyr a all gael anawsterau gyda 

llythrennedd digidol 

• gweithio gyda gwirfoddolwr arall i gefnogi cyfranwyr sy'n galw i mewn gyda'u 

cwestiynnau digidol 

• cadw cofnod o gyfranwyr, y cwestiynnau sy'n codi, heriau a llwyddiant y galw i mewn 

digidol ac adrodd yn ol i'r Gweinyddwr Cynhwysiant Digidol 

• awgrymu syniadau ar gyfer gwella galw i mewn digidol 

• ateb ambell arolwg llesiant ar gyfer gwirfoddolwyr 

•  sicrhau bod canllawiau diogelu a diogelu data yn cael eu dilyn a bod unrhyw ddiffyg 

dilyniant yn cael ei adrodd yn ol i'r Gweinyddwr Cynhwysiant Digidol 

• rhoi gwybod i'r Gweinyddwr Cynhwysiant Digidol os na allwch fynychu sesiwn mewn 

amser da fel y gellir dod o hyd i wirfoddolwr arall 

• dilyn y canllawiau COVID cyfredol 

 

Sgiliau Personol 

• lefel sylfaenol o allu mewn deunydd cyfoes o sgiliau digidol e.e. What’s app, Zoom, 

Facebook 

• rhaid bod yn garedig ac amyneddgar 

• mae angen sgiliau tim da a'r gallu i gydweithio'n effeithiol gyda gwirfoddolwr arall 

 

Y gefnogaeth a rown ni i chi  

• byddwn yn eich croesawu fel rhan o'r tim gwirfoddoli  

• byddwch yn cael cyflwyniad er mwyn dod i adnabod y rol a'r adeilad 

• byddwch yn gweithio mewn parau er diogelwch a chefnogaeth 

• gofynir i chi lenwi ffurflen DBS am resymau diogelu 

• cynigir amrywiaeth o hyfforddiant ar lein ac wyneb yn wyneb 

 

Manteision 

• ymuno a'r cynllun Credyd Amser Tempo a chael eich gwobrwyo am eich cyfraniad 

gwirfoddol gwerthfawr trwy fynychu mannau a gweithgareddau yn y gymuned am 

ddim 

• cwrdd a gwirfoddolwyr eraill a chael gwahoddiad i ddigwyddiadau cymdeithasol y 

gwirfoddolwyr 

• gwirfoddoli mewn meysydd eraill yng Nghanolfan y Glowyr os mynnwch 

 

 

 

I gynnig am y rol wirfoddol hon, ebostiwch: 

Pauline - Volunteer Coordinator/ Cydlynydd Gwirfoddolwyr 

E:  volunteer@caerphillyminerscentre.org.uk 

mailto:volunteer@caerphillyminerscentre.org.uk

