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 FFEIL FFEITHIAU: Swydd y Swyddog Prosiect 
 

Helô, fy enw i yw Hefin, a fi yw Swyddog Prosiect Prydain Oddi Fry. Mae fy 
swydd yn cynnwys cadw golwg ar wariant, cofnodi’r ystadegau am gynnydd y 
prosiect, a darparu cymorth gweinyddol cyffredinol ar gyfer pob agwedd ar y 
gwaith. 

 
 
 
Llwybr gyrfa 
Roeddwn wrth fy modd yn mynd 
i amgueddfeydd yn blentyn. Ar ôl 
gwirfoddoli mewn sawl 
amgueddfa leol yn fy arddegau, 
gan wneud popeth o ysgrifennu 
testun ar gyfer arddangosfeydd i 
olchi darnau o hen 
grochenwaith, penderfynais 
astudio archaeoleg yn y 
brifysgol. Cyn ymgymryd â’m 
swydd bresennol gydag English 
Heritage roeddwn wedi gweithio 
mewn amrywiaeth o rolau yn y 
diwydiant treftadaeth, gan 
gynnwys fel archaeolegydd maes 
ar safleoedd yn y DU a thramor, 
ac fel arbenigwr mewn amgueddfa. 
 
Anfanteision bod yn Swyddog Prosiect 
Gall y diwydiant treftadaeth fod yn faes buddiol iawn i weithio ynddo. Mae’r gwaith yn 
hynod o ddiddorol ac mae pawb yn ymfalchïo yn yr hyn a wnânt. Yn anffodus nid oes llawer 
o waith tymor-hir ar gael ac nid yw cyflogau yn arbennig o uchel. Os ydych chi’n ystyried 
dechrau gyrfa yn y diwydiant treftadaeth, byddwch yn barod i wneud llawer o deithio, a 
chofiwch mai cytundebau byr iawn sydd ar gael fel rheol. Bydd y swydd sydd gennyf yma yn 
para am 2 flynedd, ac ar ôl dros ddeng mlynedd o gyflogaeth dyma’r cytundeb hwyaf rydw i 
wedi’i gael hyd yma. 
 
Manteision bod yn Swyddog Prosiect 
Er  gwaethaf yr anfanteision, rydw i wir yn hoffi fy swydd a byddaf yn cael llawer o foddhad 
o’r gwaith a wnaf. Rydw i’n mwynhau gweithio fel rhan o dîm, ac rydw i’n falch o fod yn 
rhan o brosiect sydd â nodau gwerthfawr. Byddaf yn ymdrin â gohebiaeth gan y cyhoedd yn 
rheolaidd, ac rydw i’n hoffi clywed am y pleser mae pobl yn ei gael wrth ddefnyddio’r wefan 
rydym ni wedi’i chreu. 
 


