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Rheolwr Prosiect 
Cwmni: Nova Innovation 

Lleoliad:  Gogledd Cymru  

Crynodeb 

Mae Nova Innovation am recriwtio Rheolwr Prosiect profiadol i arwain ar datblygu ein prosiect 
ynni llanw Enlli yng ngogledd Cymru. Ymunwch â'n tîm egnïol a llawn cymhelliant a chwmni 
sydd ar flaen y gad yn fyd eang yn y diwydiant ynni llanw. 

Y rôl 

Rheolwr Prosiect yn gweithio fel rhan o dîm deinamig i arwain y gwaith o gyflenwi offer ynni 
llanw cyntaf Cymru. Mae'r rôl yn cwmpasu ystod amrywiol o dasgau gan gynnwys cynnal 
trosolwg o gyllideb ac adnoddau'r prosiect, cysylltu â chyrff cyllido a chyflenwyr allanol, 
ymgysylltu â rhanddeiliaid, hwyluso dyluniadau peirianneg y safle a sicrhau cydsyniadau a 
chymeradwyaethau statudol, cysylltu â gweithredwr y grid, a goruchwylio gosod y tyrbinau a 
seilwaith y prosiect. Mae gofyn cael sgiliau profedig o ddefnyddio methodoleg rheoli prosiect 
yn ystod holl gylch bywyd prosiect. 

Cyfrifoldebau  

Prif gyfrifoldebau'r swydd hon fydd: 

• Arwain a gweithio ochr yn ochr â thimau prosiect amlddisgyblaethol i yrru’r prosiect yn 
ei flaen a rheoli adnoddau mewnol. 

• Sgopio, cynllunio a gweithredu cynlluniau prosiect. 

• Sicrhau safon uchel o ymwybyddiaeth iechyd a diogelwch wrth gyflawni'r prosiect. 

• Creu amgylchedd o atebolrwydd am berfformiad o fewn gweithgareddau’r prosiect. 

• Rheoli risg yn rhagweithiol a dibyniaethau / rhyngwynebau risg y prosiect. 

• Cyflawniad masnachol a monitro statws y prosiect. 

• Ymgysylltu ag ystod eang o randdeiliaid am nifer o faterion yn ymwneud â’r prosiect. 

• Cysylltu â chyrff cyllido yn ôl yr angen i sicrhau bod y prosiect yn cael ei gyflawni'n 
llwyddiannus. 

• Prosesu data a chynhyrchu dogfennau i adrodd yn fewnol. 

• Teithio i gyfarfodydd prosiect ac i gwrdd â chyflenwyr a chleientiaid yn ôl yr angen yng 
Nghymru a'r DU yn ehangach. 

Rhinweddau  

Disgwyliwn i ymgeiswyr feddu ar y rhinweddau canlynol; 

• Sgiliau trefnu cryf, sgiliau rhyngbersonol datblygedig, ac ymwybyddiaeth fasnachol 
dda. 

• Profiad amlwg o reoli prosiectau cymhleth, yn ddelfrydol yn y diwydiannau ynni, 
adeiladu neu beirianneg. 

• Cymhwyster rheoli prosiect cydnabyddedig neu'n gweithio tuag at un. 

• Profiad amrywiol o ymgysylltu â rhanddeiliaid a rheoli perthynas gydag eraill. 

• Hanes o arwain a gweithio'n hyblyg yn llwyddiannus gyda thimau amlddisgyblaeth. 

• Rhinweddau arwain cryf a hanes da o weithio mewn tîm. 
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• Sgiliau cyflwyno, ysgrifennu adroddiadau a chyfathrebu cryf. 

• Yn hunanysgogol gyda'r gallu i ysgogi eraill. 

• Dull hyblyg o gyflawni prosiect wrth sicrhau ansawdd, cadw at amserlen a 
chydymffurfio â'r gyllideb. 

• Personoliaeth gadarnhaol gydag agwedd ragweithiol ‘gallaf wneud hyn’. 

Byddai o fantais petai gan ymgeiswyr: 

• Profiad o fewn y diwydiant ynni adnewyddadwy morol ac yn gwybod am y diwydiant. 

• Aelodaeth o gorff rheoli prosiect proffesiynol, e.e. APM. 

• Gradd neu gyfwerth mewn disgyblaeth dechnegol. 

• Yn gallu siarad ac ysgrifennu Cymraeg. 

Nova Innovation 

Mae'r dechnoleg sydd ei hangen i gynhyrchu trydan glân, rhagweladwy a fforddiadwy gan 
ddefnyddio llanw a thrai yn datblygu'n gyflym, ac mae diddordeb cynyddol ledled y byd yn y 
sector ynni adnewyddadwy hwn. Mae Nova Innovation yn chwarae rhan flaenllaw yn y 
diwydiant ynni llanw. Mae pencadlys Nova yng Nghaeredin. Rydym yn dylunio, adeiladu a 
gweithredu dyfeisiau ynni llanw, ac rydym yn datblygu safleoedd ar gyfer gosod tyrbinau llanw. 
Ein nod yw bod y cwmni technoleg ynni llanw mwyaf blaenllaw yn y byd. Gan ddefnyddio 
gwersi sydd wedi eu dysgu yn y gorffennol gan y sector pŵer gwynt, credwn yn gryf mai'r 
ffordd i gyflawni hyn yw defnyddio dyfeisiau masnachol ar raddfa gymharol fach (‘sub-
megawatt’), yna cynyddu eu maint wrth i'r dechnoleg gael ei phrofi: dechrau yn fach, meddwl 
yn fawr, symud yn gyflym. 

Wedi ei sefydlu yn 2010, mae Nova wedi tyfu'n gyflym dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, 
gan adeiladu tîm amlddisgyblaethol sy’n llawn brwdfrydedd a’u meddwl ar y gwaith. Dangosir 
cryfder y tîm a'n gallu trwy ein defnydd llwyddiannus o offer llanw alltraeth gyntaf y byd yn 
2016 ac i gydnabod y gwaith hwn, enillodd Nova Wobr y Beirniaid yng Ngwobrau Ynni Gwyrdd 
yr Alban 2016. Yn fwy diweddar, enillom wobr Enterprise Europe Network yr Uned Ewropeaidd 
ar gyfer busnesau bach a chanolig rhagorol 2008-2018, a Gwobr Outstadning Project yng 
Ngwobrau Ynni Gwyrdd yr Alban 2018. 

Yn ogystal â chyfleoedd pellach yn y DU, rydym yn datblygu portffolio byd-eang o brosiectau 
yng Nghanada, Ffrainc ac Asia. Rydym wedi sicrhau cyllid prosiect sylweddol yn ddiweddar, 
felly mae dyfodol cyffrous o’n blaen fel cwmni. 

Amodau, tâl a buddion  

Mae'r swydd wedi'i lleoli yng ngogledd Cymru, ond mae Nova yn cydnabod y gallai fod angen 
rhywfaint o hyblygrwydd yn y lleoliad yn ystod pandemig Covid-19. Mae'r cyflog yn agored i 
drafodaeth yn dibynnu ar brofiad, gyda chanllaw o £25,000 - £45,000 FTE y flwyddyn; rydym 
hefyd yn cynnig cynllun pensiwn. Ceir 25 diwrnod y flwyddyn o wyliau ynghyd ag 8 diwrnod o 
wyliau cyhoeddus. Bydd ceisiadau i weithio rhan amser yn cael eu hystyried. 

Os hoffech wneud cais, anfonwch eich CV at applications@novainnovation.com, gyda llythyr 
eglurhaol yn nodi pam rydych chi'n meddwl y byddech chi'n addas ar gyfer y swydd hon. 
Defnyddiwch: “Cais am swydd: Rheolwr Prosiect 20003” yn y bocs Pwnc yn eich e-bost. 
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