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FFEIL FFEITHIAU: Swydd y Swyddog 
Gweithgareddau 
Helô, fy enw i yw Sandra a fi yw Swyddog Gweithgareddau y prosiect Prydain 
Oddi Fry yn Lloegr. Fy ngwaith i yw cyflwyno’r lluniau hanesyddol yn ein 
casgliad i bobl o bob oedran ac o bob cefndir. Byddaf i’n trefnu sgyrsiau, 
gweithdai a digwyddiadau, yn mynd i ddigwyddiadau treftadaeth mawr ac yn 
gweithio gyda chyrff eraill fel amgueddfeydd, llyfrgelloedd, cartrefi gofal ac 
ysgolion i gynnal prosiectau cymunedol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fe fyddaf i’n teithio ar hyd a lled y DU ac mae pob dydd yn wahanol. Un diwrnod gallaf fod 
yn paratoi sgwrs ac yn trafod sut y byddwn yn marchnata digwyddiad â staff mewn lleoliad 
yn Nyfnaint. Y diwrnod wedyn gallaf fod yn rhoi trefn ar sefyllfa ariannol prosiect 
cymunedol yn y Gogledd-Ddwyrain. Mae angen sgiliau trefnu ardderchog arnoch i sicrhau 
bod popeth dan reolaeth gan fod cymaint yn digwydd yr un pryd. Hefyd mae sgiliau 
rhyngbersonol a chyfathrebu penigamp yn hanfodol gan eich bod chi’n delio â llawer o bobl 
drwy e-bost neu dros y ffôn yn unig, ac ychydig o amser sydd gennych i feithrin perthynas 
waith dda. 
 

Llwybr gyrfa 
Rydw i’n dod o’r Almaen yn wreiddiol. Mae gennyf gymwysterau Safon Uwch mewn Hanes 
ac Ieithoedd, BA yn Hanes Diwylliannol Ewrop ac MA mewn Astudiaethau Amgueddfaol. Yn 
ystod fy astudiaethau, bûm ar leoliadau gwaith mewn amgueddfeydd ac ym maes 
treftadaeth a gweithiais fel tywysydd i amgueddfa. Rydw i’n hoffi siarad â phobl ac mae 
darganfod ffyrdd newydd o wneud hanes a threftadaeth yn berthnasol i bobl nad oes 
ganddynt lawer o ddiddordeb yn rhoi cryn fwynhad i mi. Cyn cael y swydd hon, bûm yn 
gweithio fel Swyddog Estyn-Allan i amgueddfa ac oriel fach yn y Gogledd-Ddwyrain, gan 
gynnal prosiectau hanes a chelf. 
 

Manteision bod yn Swyddog Gweithgareddau 
Rydw i’n hoffi darllen a gwrando ar hanesion pobl a ysgogir gan y lluniau. Fy hoff stori yw 
honno am gusan cyntaf rhywun ar safle ffair a oedd wedi cau yn Southend-on-Sea. 
 

Anfanteision bod yn Swyddog Gweithgareddau 
Mae’n amhosibl cyfarfod â’r holl bobl sy’n cymryd rhan yn ein prosiectau cymunedol er y 
byddwn i’n hoffi cael rôl fwy amlwg yn y gweithgareddau. 


