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Cadeirydd - Bwrdd Cyflawni Busnes

Cyflog :

Bydd y swydd yn derbyn cydnabyddiaeth ar lefel penodiadau cyhoeddus yng Nghymru
sy'n adlewyrchu'r rôl

Rhif Gwerthuso:

-

Atebol i:

Amherthnasol

Lleoliad y swydd:

Hyblyg. Dim lleoliad sefydlog

Cadeirydd y Bwrdd - Dyletswyddau a Chyfrifoldebau:




Bydd y Cadeirydd yn gyfrifol am:
- Arwain Bwrdd effeithiol a chredadwy;
- Sicrhau bod y Bwrdd yn cyflawni ei rolau a'i gyfrifoldebau;
- Datblygu rôl a rhaglen waith hir-dymor y Bwrdd mewn partneriaeth â rhanddeiliaid allweddol;
- Cadeirio cyfarfodydd y Bwrdd mewn arddull bwrpasol, cynhwysol, effeithiol ac effeithlon o ran amser
- Cyfathrebu a chynrychioli gwaith, barn ac argymhellion y Bwrdd i Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd
Cymru;
- Gweithredu fel lladmerydd dros y gymuned fusnes yn y Gogledd; a
- Gweithredu fel lladmerydd dros Ranbarth y Gogledd.
Dylai’r Cadeirydd feddu ar y cefndir a'r profiad a ganlyn:
- Profiad helaeth o weithio yn y sector preifat;
- Profiad helaeth mewn rôl arweinyddiaeth uwch;
- Gwybodaeth dda o Ranbarth y Gogledd; a
- Rhwydwaith eang o gysylltiadau yn y sector cyhoeddus, preifat ac yn y llywodraethau.

Cyfrifoldebau Allweddol y Bwrdd Cyflawni Busnes:





Bydd y Bwrdd Cyflawni Busnes yn gyfrifol am:
- Adolygu a siapio'r Weledigaeth Twf ar gyfer y Gogledd;
- Herio ac adolygu'r portffolio o brosiectau a gynigir o fewn y Cynllun Twf ac ystyried a herio'r Achosion Busnes
Llawn ar gyfer prosiectau unigol;
- Canolbwyntio ar gyflawni prosiectau a gomisiynir gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru a
sicrhau y gall busnesau gael mynediad i'r cyfleoedd a gataleiddir gan y Cynllun Twf, a'u harwain;
- Darparu rôl eirioli, gan hyrwyddo'r rhanbarth fel prif leoliad ar gyfer buddsoddwyr ac ymwelwyr a gweithio
gyda phartneriaid i gynyddu gwerth ac ansawdd mewnfuddsoddi;
- Rhoi cyngor ar ymyrraeth arfaethedig gan randdeiliaid allweddol eraill, yn cynnwys Llywodraeth Cymru.
Bydd gan y Bwrdd rôl hanfodol i'w chwarae wrth fanteisio i'r eithaf ar effaith y Cynllun Twf ar gyfer y rhanbarth,
gan sicrhau buddsoddiad uniongyrchol ac anuniongyrchol ychwanegol o'r sector preifat ar gyfer y Cynllun.
Bydd y Bwrdd yn gweithio'n agos ac mewn partneriaeth â Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.

Rôl a Chylch Gwaith y Bwrdd Cyflawni Busnes:






Bydd y Bwrdd Cyflawni Busnes yn gweithredu fel llais busnes a chyflogwyr yn y rhanbarth - gan weithio'n agos
gyda sefydliadau megis Cyngor Busnes Gogledd Cymru a Merswy Dyfrdwy. Prif rôl y Bwrdd fydd cefnogi'r gwaith
o gyflawni'r Weledigaeth Twf ar gyfer y rhanbarth.
Bydd gan y Bwrdd rôl allweddol i gynghori Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.
Bydd y Bwrdd yn amlygu'r rhwystrau i dwf, ynghyd â dwyn ymlaen syniadau a chynigion. Disgwylir i Fwrdd
Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru sefydlu ffyrdd i gyflawni'r cynigion hyn.
Bydd y Bwrdd yn rhan ganolog o drefniadau llywodraethu'r Cynllun Twf ac mae ganddo rôl ddeublyg bwysig:

-














Sicrhau bod llais a dymuniadau busnesau yn siapio ac yn dylanwadu ar y Weledigaeth Twf ar gyfer Gogledd
Cymru a phecyn a chyflawniad y Cynllun Twf;
- Sicrhau y gall busnesau gael mynediad i'r cyfleoedd a gataleiddir gan ddatblygu'r Cynllun Twf, a'u harwain.
Bydd y Bwrdd wedi'i ymrwymo i wneud y gorau o'r cyfleoedd o fewn y Cynllun Twf, a hyrwyddo buddsoddiad
anuniongyrchol gan gwmnïau, mentrau a busnesau.
Bydd y Bwrdd yn cynnwys Cadeirydd a rhwng 9 a 12 aelod. Bydd ei aelodaeth yn cynnwys cynrychiolwyr ac
arbenigwyr sector o fusnesau allweddol o'r sectorau economaidd twf a sylfaenol ledled y rhanbarth. Mae
disgwyl i Aelodau’r Bwrdd gynnwys swyddogion uwch sy'n gwneud penderfyniadau o sefydliadau a gynrychiolir.
Bydd rhaglen waith y Bwrdd (a fydd wedi'i hamlinellu mewn cynllun busnes blynyddol) yn arddangos yn glir y
cyfleoedd i'r sector preifat a ddaw yn sgil cyflawni'r Weledigaeth Twf a'r Cynllun Twf. Caiff y cynllun busnes
blynyddol a'r cynigion a gyflwynir gan y Bwrdd eu hystyried yn ffurfiol gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd
Cymru er mwyn eu hymgorffori o fewn ei raglen waith.
Bydd y Bwrdd yn rhoi llais i'r gymuned fusnes fel mewnbwn i'r Cynllun Twf.
Bydd y Bwrdd yn sicrhau bod dewisiadau buddsoddi mewn twf yn cael eu hysbysu a'u siapio gan fusnesau i
fusnesau.
Bydd Cadeirydd y Bwrdd yn Ymgynghorydd i Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ac, mewn
partneriaeth â Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, bydd ganddo rôl allweddol wrth ddarparu
arweinyddiaeth a chysylltiadau allweddol gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig.
Caiff cyfansoddiad a rôl y Bwrdd o fewn llywodraethiant y Cynllun Twf a'i gyd-berthynas gyda'r Cyd-bwyllgor eu
cwmpasu yng Nghytundeb Llywodraethu 2. Rhaid i'r Bwrdd fod yn hyblyg i newid ei gyfansoddiad a'i rôl fel y
gwêl yn dda er mwyn bod mor annibynnol â phosib. Caiff cyfansoddiad a rôl y Bwrdd ac unrhyw ddiwygiadau
eu cytuno gyda Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.
Bydd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn ystyried yn llawn ac yn derbyn unrhyw gyngor neu her
gan y Bwrdd Cyflawni Busnes. Caiff unrhyw argymhellion ffurfiol a wneir gan y Bwrdd Cyflawni Busnes i Fwrdd
Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru eu cyflwyno mewn adroddiad ysgrifenedig a gaiff ei ystyried mewn
cyfarfod o'r Bwrdd a chaiff yr ymateb a'r rhesymau eu cofnodi a'u cyfathrebu.

Gwybodaeth Ychwanegol:










Mae rôl y Cadeirydd yn un anweithredol.
Caiff y Cadeirydd ei benodi ar sail tymor penodol o ddwy flynedd, gydag uchafswm nifer y tymhorau wedi'i
gyfyngu i ddau.
Tybir y byddai'r ymrwymiad amser, er yn hyblyg, yn un diwrnod yr wythnos ar gyfartaledd, ond bydd lefel yr
ymrwymiad yn amrywio dipyn ar draws y tymor.
Bydd y swydd yn derbyn cydnabyddiaeth ar lefel penodiadau cyhoeddus yng Nghymru sy'n adlewyrchu'r rôl.
Darperir cefnogaeth strategol, ymchwil, polisi a chyfryngau i'r Cadeirydd a'r Bwrdd Cyflawni Busnes gan y
Swyddfa Rhaglen (unwaith y bydd wedi'i sefydlu'n llawn).
Bydd angen i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru roi caniatâd i benodiad y Cadeirydd. Caiff y broses ei
goruchwylio gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru. Yn ddarostyngedig i ganiatâd Llywodraeth y DU
a Llywodraeth Cymru, caiff y Cadeirydd ei benodi gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.
Caiff y Cadeirydd ei benodi drwy broses agored.
Disgwylir i'r Cadeirydd lynu wrth y safonau sy'n ddisgwyliedig gan y sawl sydd mewn swyddi anweithredol
cyhoeddus uwch.

