
 

 

Swyddog Cyfathrebu (Y Wasg) 

 

Disgrifiad swydd 

 

Fel aelod o dîm cyfathrebu byddwch yn gyfrifol am ddweud wrth y byd am raglenni, cynnwys a 

gwasanaethau S4C. Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o sgiliau a thechnegau i gyfleu negeseuon 

a denu sylw yn y wasg (print ac ar lein) er mwyn denu gwylwyr a chynnal trafodaeth rhwng S4C a’i 

rhan-ddeiliaid. 

 

Byddwch hefyd yn defnyddio’ch profiad wrth ddelio gyda’r wasg, o dan gyfarwyddyd Arweinydd y 

Tîm Cyfathrebu a’r Cyfarwyddwr Cyfathrebu, er mwyn hyrwyddo negeseuon corfforaethol S4C yn 

rhagweithiol ac yn adweithiol. 

 

O dan arweiniad yr Arweinydd Tîm Cyfathrebu byddwch yn gyfrifol am: 

 

• Hyrwyddo rhaglenni a chyfresi yn y wasg gan lunio straeon a datganiadau ynghyd ag 

adnabod lluniau llonydd a deunydd fideo addas gan ddwyn perswâd ar olygyddion a 

newyddiadurwyr i gynnwys eich straeon. 

• Gweithio gydag eraill o fewn y tîm i hyrwyddo rhaglenni a chyfresi gan ddefnyddio 

cyfryngau cymdeithasol addas i’r cynnwys a’r gynulleidfa arfaethedig. 

• Llunio datganiadau rhagweithiol ac ymatebol, yn aml o dan bwysedd amser. 

• Fel aelod o’r Tîm Cyfathrebu mae’n bosib y byddwch yn rhan o bresenoldeb S4C ym mhrif 

ddigwyddiadau Cymru. 

• Fel aelod o’r Tîm Cyfathrebu mae’n bosib y byddwch yn bresennol mewn digwyddiadau 

corfforaethol S4C e.e. cyfarfodydd cyhoeddus, lansiadau ac yn y blaen. 

• Bydd disgwyl i chi werthuso’ch gwaith er mwyn sicrhau fod y gwaith wedi cyrraedd y nod, 

ac yn darparu gwerth am arian. 

 

Ymhlith cyfrifoldebau eraill byddwch yn gyfrifol am (heb gyfyngiad): 

 

• Cyfrannu i syniadau creadigol.  

• Cywiro deunydd golygyddol a phrawf ddarllen. 

• Cynorthwyo gydag ymholiadau o’r Wifren Gwylwyr. 

• Cynrychioli S4C mewn cyfarfodydd gyda chwmnïau a chyrff eraill. 

• Cyfathrebu a chydlynu’n effeithiol gyda gwahanol adrannau o fewn S4C. 

• Disgwylir ichi ymgymryd ag unrhyw waith neu gyfrifoldebau rhesymol eraill sy’n codi o bryd 

i’w gilydd. 

• Er mwyn sicrhau man gwaith diogel ar gyfer staff byddwch yn gweithredu yn unol â’r Polisi 

Iechyd a Diogelwch ac yn cynnal a gweithredu argymhellion asesiadau risg sydd o fewn eich 

awdurdod. 

• Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill. 

 

  



 

 

Manyleb person 

 

Nodweddion Hanfodol Dymunol 

 

Profiad 

 

 

Profiad o ddatblygu perthynas adeiladol gyda’r wasg.  

 

Profiad o lunio datganiadau ac ymgysylltu â’r wasg – 

yn rhagweithiol ac yn ymatebol. 

 

Profiad o adeiladu a datblygu perthnasau allweddol. 

 

 

Profiad o gyfathrebu 

corfforaethol. 

 

Profiad o weithio’n 

llwyddiannus ar 

ymgyrchoedd hyrwyddo. 

 

Profiad neu diddordeb 

mewn cerddoriaeth 

boblogaidd. 

 

 

Sgiliau a 

gwybodaeth 

 

Sgiliau cyfathrebu rhagorol gan gynnwys Gymraeg a 

Saesneg ysgrifenedig o’r safon uchaf. 

 

Dealltwriaeth weithredol o’r cyfryngau cymdeithasol a’r 

dirwedd gyfryngol ddigidol. 

 

Sgiliau trefnu a chynllunio rhagorol. 

 

Trwydded yrru llawn. 

 

 

  

 

Nodweddion 

personol 

 

 

Y gallu i weithio’n gyflym a chywir o dan pwysedd 

amser. 

 

Y gallu i weithio fel unigolyn ac fel rhan o dîm. 

 

Y gallu i feddwl yn greadigol. 

 

Parodrwydd i fod yn hyblyg er mwyn sicrhau fod 

gwaith yn cael ei orffen ar amser – ar adegau gall hyn 

olygu gweithio oriau anghymdeithasol. 

 

 

 

Manylion eraill 

 

Lleoliad: Canolfan S4C:Yr Egin, Caerfyrddin  

 

Cyflog: £25,506 - £29,466, pro rata ac yn unol â phrofiad 

 

Cytundeb: Parhaol  

 

Oriau gwaith:  Tri diwrnod yr wythnos, hyd at 21.75 awr.  

 

Cyfnod prawf: 6 mis 

 

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau 

(pro rata) gyda thâl y flwyddyn, y cyfryw gyfnod i redeg o 1 Ionawr.   

 

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn 

ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o 

dro i dro.  Os byddwch yn ymuno â’r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn 

cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun.  Disgwylir i chi gyfrannu 5%.   



 

 

 

 

Ceisiadau  

 

Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 12:00 yn y prynhawn ar 26 Mehefin 2019 i 

adnoddau.dynol@s4c.cymru neu’r Adran Adnoddau Dynol, Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 

3EQ.  

 

Ni dderbynnir CV. 

 

Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei 

drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg. 

 

 

Nid yw S4C yn caniatáu gwahaniaethu ar sail rhyw, hil, lliw, anabledd, cefndir ethnig neu gefndir 

economaidd cymdeithasol, oedran, sefyllfa deuluol, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, 

gweithwyr rhan neu lawn amser, crefydd, gwleidyddiaeth, tueddfryd rhywiol, ailbennu rhyw, 

beichiogrwydd a mamolaeth, defnydd o iaith (heblaw lle mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn 

angenrheidiol ar gyfer swydd) neu unrhyw wahaniaeth amherthnasol arall ac mae'n ymroddedig i 

ystyried amrywiaethau mewn modd positif.  Mae S4C yn croesawu ac yn cymell ceisiadau am swyddi 

oddi wrth grwpiau allai fod wedi eu tangynrychioli gan gynnwys merched, pobl dduon ac o leiafrifoedd 

ethnig a phobl ag anableddau.  Gweithredir egwyddorion cystadleuaeth agored a theg a phenderfynir 

ar benodiadau ar sail teilyngdod. 

 

 

 

  


