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Croeso Mae cyfle cyffrous yn bodoli i fod yn Hyfforddwr
Cynorthwyol y Rhaglen Grŵp Oedran Cenedlaethol yn
ogystal â chefnogi cyflwyno ein Llwybr Talent
Cenedlaethol newydd yn ein Canolfannau Perfformio
Rhanbarthol.

Mae hwn yn amser gwirioneddol gyffrous i fod yn rhan o'n camp ni ar y lefel
yma. Mae rhaglen ddatblygiadol a chystadleuol wedi'i chynllunio'n dda ar waith
ar gyfer 2021/2022 y mae ein holl dimau iau yn cymryd rhan ynddi, yn ogystal â
lansiad llawn ein llwybr newydd i chwaraewyr. Ar lefel Grŵp Oedran
Cenedlaethol bydd ein chwaraewyr yn mynychu gwersylloedd Cenedlaethol yn
ogystal â gwersylloedd Rhanbarthol yn ein 3 Canolfan Berfformiad Ranbarthol
newydd yng Nghaerdydd, Abertawe a Pharc Eirias. Er mwyn sicrhau cysondeb o
ran perthnasoedd, cyflwyno ac adborth, rydym yn chwilio am hyfforddwyr i
arwain a chyflwyno'r holl weithgarwch i'r grŵp oedran hwn.

Ochr yn ochr â dyddiadau rhaglen traddodiadol sydd wedi'u neilltuo ar gyfer gweithgarwch y
Grŵp Oedran Cenedlaethol, sydd y tu allan i dymhorau ysgol yn bennaf, mae ein rhaglenni
Canolfan Berfformio Ranbarthol yn cael eu cynnal ar 11 dydd Sul rhwng mis Medi a mis Ebrill.
Bydd yr hyfforddwyr yn cael eu lleoli yn eu canolfan agosaf yn rhesymol i'w lleoliadau eu
hunain.

Mae 2 swydd Hyfforddwr Cynorthwyol ar gael, y ddwy ar ochr y merched, 1 ar gyfer y rhaglen dan
16 ac 1 ar gyfer dan 18. Rhaid i un o'r hyfforddwyr a benodir allu hyfforddi'n rheolaidd yn ein
Canolfan Ranbarthol yn y Gogledd gyda'r llall angen mynychu un o ganolfannau De Cymru.



Prif
Ddyletswyddau

Ymgysylltu
• Cadw at Bolisïau, Gweithdrefnau a Chod Moeseg Hoci Cymru.
• Ymrwymiad i gyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus gyda Hoci Cymru a Hoci

Prydain Fawr yn ôl yr angen.
• Ymgysylltu ag ystod amrywiol o ymarferwyr i sicrhau bod ein rhaglenni'n parhau

i ddangos lefel uchel o ddatblygiad cyfannol i'n hathletwyr.

Partneriaethau
• Cydweithio â holl aelodau tîm perfformiad Hoci Cymru yn ôl yr angen i sicrhau bod yr

amgylchedd perfformiad gorau posibl yn bodoli o fewn llwybr Hoci Cymru.
• Gweithio'n agos gyda Phrif Hyfforddwr a Rheolwyr Timau i sicrhau bod rhaglen lwyddiannus

yn cael ei chyflwyno yn ystod cyfnodau cystadlu.
• Ymgysylltu yn ôl yr angen ac yn unol â chyfarwyddyd â rhaglen Clwb Perfformiad Hoci

Cymru drwy raglen gymorth wedi'i thargedu gyda'r nod o ddatblygu cronfa dalent Cymru.

Cyfranogiad
• Gweithio gyda sefydliadau, clybiau a mudiadau eraill.
• Cefnogi gwaith ehangach Hoci Cymru yn ôl yr angen.



Prif Ddyletswyddau

Amgylcheddau Sy’n Ffynnu
• Gweithio'n agos gyda staff Perfformiad Hoci Cymru a Phrif Hyfforddwr a Rheolwr

rhaglen NAGs i sicrhau bod y rhaglenni NAG ac RPC yn cael eu gweithredu'n
llwyddiannus.

• Gweithio'n agos gyda'r staff hyfforddi a chefnogi eraill fel rhan o NAGs ac RPC i
sicrhau bod y ddwy raglen yn cael eu gweithredu a'u cyflwyno'n llwyddiannus.

• Cynorthwyo i wneud y defnydd gorau posibl o dîm rhyngddisgyblaethol i
gynorthwyo gyda datblygiad cyfannol athletwyr.

• Gweithio ochr yn ochr â'ch Prif Hyfforddwr a gyda'r Cyfarwyddwr Perfformiad a 
Phrif Hyfforddwyr y rhaglen Hŷn / D23, a sicrhau bod amcanion y rhaglen
genedlaethol a mentrau allweddol yn cael eu hadlewyrchu drwy'r llwybr i
chwaraewyr.

• Cyflawni dyletswyddau eraill yn unol â chais y Prif Hyfforddwr, Rheolwr y Tîm, y 
Cyfarwyddwr Perfformiad a'r Rheolwr Perfformiad.

Cyflawni Potensial
• Cynorthwyo gyda rheoli cynlluniau datblygu athletwyr ar gyfer carfan NAG, gan sicrhau cyfathrebu

effeithiol ac atebolrwydd clir am gynnydd.
• Monitro a gwerthuso perfformiad athletwyr gan ddefnyddio data perthnasol, gan sicrhau bod 

safonau perfformiad yn cael eu bodloni.
• Darparu adroddiadau ysgrifenedig ac unrhyw ddangosyddion perfformiad allweddol perthnasol

ynghylch datblygu rhaglenni a thwrnameintiau rhyngwladol yn ôl yr angen.
• Cymryd rhan lawn yn yr adolygiad o ofynion lles a bugeiliol chwaraewyr.



Manyleb y Person 
EICH PROFIAD A’CH 

GWYBODAETH

• Profiad o hyfforddi mewn
amgylchedd perfformio

• Profiad clir o ddatblygiad
cyfannol athletwyr

• Gwybodaeth dechnegol a 
thactegol ragorol gyda
gwybodaeth fanwl am 
dueddiadau cyfredol yn y gêm
ryngwladol

• Profiad o weithio gydag ystod
o ymarferwyr i sicrhau
llwyddiant

• Wedi ymrwymo i ddatblygiad
personol

EICH SGILIAU A’CH RHINWEDDAU

• Y gallu i ysbrydoli ac ysgogi
athletwyr ifanc, hyfforddwyr, 
staff cymorth a rhanddeiliaid

• Y gallu i ddefnyddio egwyddorion
hyfforddi mewn amgylchedd
perfformiad uchel

• Sgiliau rheoli effeithiol ac amlwg
yn cael eu hategu gan sgiliau
gwneud penderfyniadau cadarn

• Ymwybyddiaeth effeithlon a 
threfnus a chadarn o'r hunan a 
hunanreolaeth

EICH SGILIAU A’CH RHINWEDDAU

• Sgiliau cyfathrebu, 
rhyngbersonol, cynllunio a 
threfnu rhagorol

• Y gallu i weithio'n effeithlon, heb
oruchwyliaeth a gyda sgiliau
rheoli amser da

• Sgiliau dylanwadu cyflawn
• Y gallu i addasu ac ymateb yn

briodol i newid



Sut i Ymgeisio

I wneud cais, cyflwynwch CV a llythyr eglurhaol, 
ynghyd â ffurflen monitro cydraddoldeb. 

Llenwch y ffurflen fonitro ar-lein a dychwelyd
eich cais i
performance@hockeywales.org.uk

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu os
ydych yn dymuno trafod y rôl ymhellach
cysylltwch â’r Cyfarwyddwr Perfformiad, Kevin 
Johnson, kevin.johnson@hockeywales.org.uk

DYDDIAD CAU:
24ain Medi 2021

DYDDIAD Y CYFWELIAD:
Yr wythnos sy’n
dechrau ar
27ain Medi 2021

Dyddiau Cyswllt: 
RPC - 11 diwrnod cyswllt (Suliau) rhwng mis Hydref 2021 a mis
Ebrill 2022 (Tâl a chostau)

NAGs – Amrywiol drwy gydol y flwyddyn ac yn dibynnu ar y 
rhaglen hyfforddi a chystadlu.  

Cyflog:
£I’w gadarnhau gan ddibynnu ar y swydd a gynigir a chostau. 

mailto:jane.price@hockeywales.org.uk
mailto:kevin.johnson@hockeywales.org.uk


Hoci Cymru
Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru

Caerdydd
CF11 9SW

www.hockeywales.org.uk
info@hockeywales.org.uk

Facebook - @HockeyWales
Twitter - @HockeyWales

Instagram - @hockey_wales

Mae Hoci Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae wedi ymrwymo i gyflawni ein Polisïau
Cydraddoldeb. Rydym yn annog ac yn croesawu'n gadarnhaol geisiadau o bob cymuned. 

Mae  Hoci Cymru yn diolch yn fawr iawn i Chwaraeon Cymru a Hoci Prydain Fawr am eu
cefnogaeth barhaus i hoci yng Nghymru 

http://www.hockeywales.org.uk/
mailto:info@hockeywales.org.uk

