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Arolwg

TEITL SWYDD
Cynhyrchydd Gweithredol

YN ADRODD I
Y Cyfarwyddwr Artistig a Bwrdd yr
Ymddiriedolwyr

ORIAU
35 awr yr wythnos gyda phatrwm gwaith
penodol i gytuno arni.

CYFLOG
£32,000 y flwyddyn, contract tymor
sefydlog o 12 mis yn seiliedig ar
ganlyniadau cytun a gyflawnir ac oriau
gwaith.

TYMOR
Cynigir y swydd fel safle llawn amser am
dymor sefydlog rhwng Ebrill 2020 ac
Ebrill 2021; ar gyfer yr ymgeisydd
cywir, fe all y swydd ddatblygu’n un
parhaol petai cyllid digonol yn cael ei
sicrhau.

COFNOD TROSEDDOL
Mae’r swydd yn eithredig o Ddeddf
Ailsefydlu Troseddwyr (1974) a bydd
unrhyw gynnig gwaith yn rhwym i gliriad
boddhaol gan yr awdurdod ymchwilio
priodol sy’n arolygu gwaith gyda phlant,
bobl ifanc a phobl archoll (y Gwasanaeth
Dadlennu a Gwahardd ar hyn o bryd).

LLEOLIAD
Caerdydd

CEFNOGWYR
Bydd holl gynigion gwaith yn rhwym i
dderbyn dau gefnogwr sy’n foddhaol gan
Fio.
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PRESWYLIAD
Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus
ddarparu dogfenaeth dan y Ddeddf
Mewnfudo, Lloches a Chenedligrwydd 2006.



Ynglyn â. Fio
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'Mae cynhyrchiad Shayek yn un cryf sy’n drilio
llinell ailadroddus Dr King adref: “Mae gennym
ni gymaint o waith i’w wneud o hyd."' ★★★★

- The Stage ar 
'The Mountaintop'

PWY YDYN NI:
 
Mae Fio yn creu theatr eofn. Yn Lladin
mae Fio yn golygu i berthyn, i greu, i
dyfu.
 
Wedi’i ffurfio yn 2016, rydyn ni wedi
tyfu’n gyflym i fewn i’r unig gwmni
teithiol wedi’i arwain gan bobl DALlE
wedi’i seilio yng Nghaerdydd ond sy’n
gweithio ar draws y DU, mae Fio wedi
bod yn gatalydd ar gyfer newid o fewn
Cymru a thu hwnt, gan ddatblygu enw da
ar gyfer cynyrchiadau newydd;
hyfforddiant a datblygiad artistiaid,
ymrwymiad cymunedol a chydweithrediadau
rhyngwladol. Mae ein holl waith yn
ymrwymo â chyfiawnder cymdeithasol.
Rydyn ni’n ymrwymedig i newid bywydau
trwy gynnig cyfle i bobl sydd wedi’u
tangynrychioli i fedru adrodd eu stori.
Ein huchelgais yw i droi’r lleisiau
ffiniol hyn i fewn i brosiectau a
pherfformiadau sy’n atseinio â
chynulleidfaoedd.

GWELEDIGAETH A CHENHADAETH:
 
Ein gweledigaeth yw byd ble y mae gan bawb y llais i adrodd eu stori. Rydyn
ni’n canolbwyntio ar y rheiny sydd wedi’i tangynrychioli neu eu camgynrychioli
o fewn cymdeithas ar hyn o bryd. Ein cenhadaeth yw i adrodd straeon sydd heb
neu na fyddent yn cael eu mynegi neu eu clywed fel arall.
 
Ein prif gyfrwng yw theatr oherwydd rydyn ni’n credu mai hwn yw un o’r ffyrdd
mwyaf fythol bwerus i adrodd straeon, i greu empathi a chyflwyno safbwyntiau
newydd sy’n cyfeirio at gwestiynnau dybryd ynghylch cyfiawnder cymdeithasol.

Credyd Llun: Aenne Pallasca



Lleisiau newydd – rydyn ni’n ymrwymedig i gynyddu’r nifer a’r ystod o leisiau
o fewn drama gyfredol
Cydymwybyddiaeth  – rydyn ni’n adeiladu cyfleoedd ar gyfer gwahanol leisiau
ac yn sefydlu gwagleoedd er mwyn datblgu a rhannu straeon
Y trefniant o leisiau a rhwydweithiau ar gyfer hyn – byddwn ni’n cydweithio â
phobl unfrydig ar draws ffiniau lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a
rhyngwladol
Gwrando a rhannu – rydyn ni’n ymdrechu i ymestyn at wahanol gynulleidfaoedd
fel y gallant weld a chlywed straeon newydd a gwahanol

wrthwynebu stereoteipiau, herio anghyfiawnderau a chwyddleisio lleisiau nas
clywir trwy theatr eofn, wleidyddol sy’n procio sgyrsiau o fewn ein
cymunedau;
galluogi unigolion trwy roi’r celfi a’r platfformau iddynt fedru siarad yn
agored ac adrodd eu straeon eu hunain; a
datblygu tirwedd diwylliannol mwy amrywiaethol ble y mae theatr a’r
celfyddydau yn agored i bawb

arwain prosiectau gyda grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli, gan eu hysbrydoli
i ymrwymo â’r theatr a sicrhau fod cynulleidfaoedd yn datblygu i fod yn fwy
cynrychiadol; 
hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o actorion a chreawdwyr-theatr, gan amrywiaethu
talent ar ac oddi ar y llwyfan; a
datblygu a chynhyrchu sioeau proffesiynol deinamig a phryfoclyd, sy’n dod â
chwestiynnau gwleidyddol bydol i gynulleidfaoedd lleol.

I ni yma’n Fio, mae cyfiawnder cymdeithasol yn golygu defnyddio theatr i
hwyluso:-
 

 
 

AMCANION CRAIDD A NODAU STRATEGAETHOL:
 
Ein amcanion craidd yw i:
 

 
Ein nodau strategaethol yw i:
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Disgrifiad Swydd

wearefio.co.uk4

Mae’n gyfnod cyffrous i ymuno â’r cwmni yn ystod cyfnod o dyfiant pwysig. Rydyn
ni’n gweithio ar draws tri llinyn sy’n gorgyffwrdd ac yn gefnogol ar ei gilydd:
prosiectau, cynyrchiadau a phobl.
 
Prif Bwrpas y swydd:
 
Yn atebol i’r bwrdd i ddarparu arweinyddiaeth busnes, dyfeisio a gweithredu
Cynllun Busnes sy’n sicrhau fod y cwmni’n gallu cyflawni ei hamcanion artistig
ac elusennol. Gweithio’n agos â’r Cyfarwyddwr Artistig i gefnogi gweledigaeth y
cwmni. Rydyn ni’n dychmygu y bydd y swydd yn datblygu i fewn i swydd barhaol,
ond mae hyn yn ddibynol ar sicrhau nawdd hir dymor aml-flwyddyn. Â hyn mewn
golwg dros y 12 mis nesaf, bydd y swydd yn canolbwyntio’n bennaf ar anghenion
busnes a datblygiad strategaethol y cwmni. Rydyn ni’n hapus i glywed gan y
rheiny sydd â diddordeb yn y cyfleoedd byr dymor a hir dymor mae’r swydd yn ei
gynnig. Rydyn ni hefyd yn ymwybodol y bydd rhai sydd â’r sgiliau angenrheidiol
i gyflwyno rhai elfennau o’r hyn yr ydyn ni ei angen ac eraill a fydd angen
cymorth a datblygiad i feddu ar y sgiliau o bosib, rhai y maent yn teimlo nad
ydynt yn meddu arnynt ar hyn o bryd.
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Mae’r swydd yn cynnwys 4 prif gyfrifoldeb:
 
Datblygiad busnes: Cyfrifoldeb dros chwilio am gyfleoedd creu incwm newydd ar
gyfer yr elusen, gan gynnwys trwy gomisiynau, cynigion codi arian a
gweithgareddau creu-cyllid. Yn gyfrifol, gyda’r Cyfarwyddwr Artistig, am
sicrhau fod cyllid yn cael ei eithafu a bod gohebiaeth amsersol a chywir yn
cael ei drosglwyddo i’r Bwrdd.
 
Rheolaeth a gweinyddiaeth: Cyfrifoldeb, gyda’r Cyfarwyddwr Artistig, dros
reolaeth y Cwmni, y Cynhyrchwyr Cysylltiol a staff annibynol eraill fel y bo’r
angen, a chyfrifoldeb cyffredinol dros isadeiledd, staffio a gweinyddiaeth y
cwmni o weithgareddau creadigol Fio.
 
Strategaeth a llywodraethu:  Cyfrifoldeb, gyda’r Cyfarwyddwr Artistig, dros y
datblygiad a’r adolygiad o amcanion elusennol y Cwmni ac am sicrhau fod y Bwrdd
yn cael eu hymgynghori, eu hysbysu ac yn medru cyflawni eu cyfrifoldebau.
 
Arolygaeth strategaethol: Goruchwylio’r ddarpariaeth o brosiectau, hyfforddiant
a chynyrchiadau Fio er mwyn darparu cyfeiriad strategaethol canol a hir dymor a
rheolaeth gweithredol gan gynnwys cyfrifoldeb dros Gynhyrchwyr Cyswllt a staff
annibynol eraill, yn unfrydol â’r Cyfarwyddwr Artistig.
 
 

 

Credyd Llun: Jorge Lizalde
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RHEOLAETH,
GWEINYDDIAETH A
MARCHNATA:

Adeiladau a gwasanaethau: trafod
telerau cytundebau gwasanaethau
(nwyddau craidd, cefnogaeth TG ayyb)
gan gyfeirio at gael gwerth ein
harian, darpariaeth effeithiol a
materion amgylcheddol, ac i sicrhau
fod adeiladau’r cwmni yn cael eu
cynnal a’u cadw yn briodol.
Diogelu Data: ymddwyn fel Swyddog
Diogelu Data a sicrhau fod yr holl
ddulliau a basau data yn cydymffurfio
â’r ddeddfwriaeth briodol; yn benodol,
cynnal cofnodion gweithwyr a
chyfranogwyr yn unol â darpariaethau’r
Ddeddf Diogelu Data, gan sicrhau’r
diogelwch briodol wrth ddelio â data
personol.
Sicrhau fod y dulliau priodol yn eu
lle ar gyfer iechyd, diogelwch a lles
ein staff, gwirfoddolwyr a
chyfranogwyr.
Cynnal a datblygu perthnasau
cadarnhaol gyda lleoliadau a
phartneriaid eraill a chynrychioli’r
cwmni mewn ystod eang o gyd-destunau
ee. Y Wasg, noddwyr, partneriaid lleol
a chenedlaethol, cyd-gynhyrchwyr a’r
diwydiant.
Cymryd cyfrifoldeb cyffredinol dros
weithgarwch marchnata, cyfryngol a
ChC, gan gynnwys marchnata cynhyrchiad
a datganiadau’r wasg & erthyglau
golygyddol a datblygu, gyda’r
Cyfarwyddwr Artistig, presenoldeb
digidol y Cwmni er mwyn cyrraedd y
gynulleidfa ehangaf posibl.

Ynghyd â’r Cyfarwyddwr Artistig, i
reoli’r cwmni, y staff a’r isadeiledd,
gan gynnwys:
 

DATBLYGIAD BUSNES

Ynghyd â’r Cyfarwyddwr Artistig a’r
Bwrdd, i ddatblygu a gweinyddu
amcanion busnes y cwmni ac i achub y
blaen ar ddatblygu cynllun busnes y
cwmni.
Adnabod, cyfrannu ac arwain ar adegau
ar gynigion cyllido eang hir dymor a
chomisiynau.
Cynnal a weithiau bod yn brif bwynt
cyswllt o fewn perthnasau gyda
buddsoddwyr, partneriaid ac
asiantaethau llywodraethol.
Datblygu ac adeiladu perthnasau gyda
phartneriaid, lleoliadau a
chyfundrefnau masnachol posib i
sicrhau cyllid.
Amlhau ar gyfleoedd i greu enillion.
Hyrwyddo brand a chynrychiolaeth Fio o
fewn digwyddiadau allweddol yn y
sector.

I adnabod a sicrhau cyfleoedd creu
cyllid newydd ar gyfer y cwmni i
gynnwys:
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STRATEGAETH A
LLYWODRAETHU

Cynllunio strategaethol i sicrhau fod
yr elusen yn cyflawni ei chenhadaeth
a’i hamcanion.
Adrodd yn nôl i Fwrdd yr
Ymddiriedolwyr - mynychu holl
gyfarfodydd y Bwrdd fel y bo’r angen a
darparu gwybodaeth gywir ac amserol
i’r bwrdd er mwyn eu galluogi i wneud
penderfyniadau priodol ar sail polisi,
trefniant a chyllido.
Sicrhau fod yr holl waith yn
cydymffurffio ac yn gytun â gofynion
cyllidol, cyfreithiol, statudol a
chytundebol, wedi’i gefnogi gan y
datblygiad o bolisiau a dulliau
priodol i hyrwyddo’r arfer gorau gan
gynnwys Iechyd a Diogelwch, Cyfleoedd
Cyfartal, Amrywiaeth, Diogelwch.
Sicrhau fod polisiau yn cael eu
hadolygu’n reolaidd, yn cael eu cynnal
a’u hymlynu gan holl aelodau’r bwrdd,
staff a gwirfoddolwyr.
Perthnasau Strategaethol: datblygu a
chynnal perthnasau proffesiynol
adeiladol gyda noddwyr a hapddaliwyr
allweddol, gan eu hysbysu ynglyn â
chynlluniau artistig a strategaethol y
dyfodol.

Ynghyd â’r Cyfarwyddwr Artistig, i
ddatblygu a rheoli’r cwmni gan sicrhau
ein bod yn cwrdd ag amcanion elusenol,
gan gynnwys:
 

CYNHYRCHU
STRATEGAETHOL

Sicrhau fod cyfrifoldebau technegol a
chyfreithiol yn cael eu gweithredu.
Rheolaeth a goruchwyliaeth dros
cynifer o gyllidebau.
Goruchwylio, rheoli a datrys unrhyw
broblemau cyfundrefnol.

I gefnogi cynyrchiadau Fio trwy ddarparu
cyfarwyddyd strategaethol a
goruchwyliaeth gweithredol, gan gynnwys:
 

'Mae hwn yn
gynhyrchiad a fydd
yn dwysáu eich
synhwyrau ac yn
agor eich llygaid i'r
hyn y mae'n ei
olygu mewn
gwirionedd i fod yn
ffoadur. Gwych.'
- Get The Chance, ar
'Swarm'

Credyd Llun: Billy Stock



Manylion Unigolyn

PROFIAD

Profiad o godi arian neu greu incwm.
Profiad o weinyddiaeth celfyddydol
uwch, gan gynnwys cytundebau,
rheoliadau diwydiannol, arferion
gwaith cyffredin.
Profiad o ddatblygu cynlluniau a
pholisiau.
Profiad o reoli a goruchwylio
cyllidebau.

Profiad o weithio ar raglenni datblygu
artistiaid.
Profiad o wasanaethu pwyllgor/bwrdd ac
o gymryd cofnodion.
Profiad o gydlynnu timau artistig.

Hanfodol
 

 
Dymunol
 

GWYBODAETH A
SGILIAU

Gwybodaeth o’r sector gelfyddydol
gyllidol gyhoeddus/gwirfoddol.
Sgiliau trefnu a gweinyddu gwych, a’r
gallu i sefydlu arferion a systemau.
Sgiliau rhyngbersonol gwych a’n
gyfforddus gydag ystod amrywiaethol o
bobl.
Sgiliau cyfathrebu gwych a hyder wrth
ddefnyddio technoleg digidol.
Y gallu i baratoi a monitro cyllidebau
a cynhyrchu a chyflwyno adroddiadau
cyllidebol.
Gwybodaeth o ymarferion, gweithdrefnau
a systemau cyllidol sicr ac
ymwybyddiaeth o’r rheoliadau priodol.
Y gallu i gynllunio a threfnu eich
llwyth gwaith eich hun, gweithio i
linellau terfyn a gweithio dan bwysau
gan ddefnyddio eich mentrusrwydd eich
hunan.

Y gallu i ddatblygu, cynnal a chryfhau
partneriaethau gydag eraill o fewn a
thu allan i’r gyfungorff.
Dealltwriaeth o ystod eang o
weithrediadau gweinyddol, gan gynnwys
Adnoddau Dynol, marchnata a datblygiad
cynulleidfa, a chynllunio
strategaethol/busnes.

Hanfodol
 

 
Dymunol
 NODWEDDION

PERSONOL

Hynod frwdfrydig, eiddgar wrth
ddatblygu eich syniadau eich hunan a
chyflwyno gwaith o safon uchel. 
Dealltwriaeth o ac ymrwymiad tuag at
amrywioldeb a chynhwysiad.
Triniaeth resymegol tuag at ddatrys
problemau a’r gallu i ragweld
oblygiadau a chanlyniadau sefyllfaoedd
a chymryd y camau priodol.
Angerdd at gelfyddyd sy’n cyfeirio at
ac yn herio cyfiawnder cymdeithasol.
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Sut i Ymgeisio
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Er mwyn ymgeisio, cyflwynwch lythyr o fwriad a CV cyfredol dim hwy na 3 tudalen
i:
 
hello@wearefio.co.uk gyda’r llinell pwnc ‘Cynhyrchydd Caerdydd’ dim hwyrach na
Dydd Llun 6ed Ebrill am Ganol Dydd.
 
Dylai ymgeiswyr ddarparu dau gefnogwr o fewn eu cais.
 
Bydd pob cynnig o dderbyniad yn rhwym i dderbyn cefnogwyr boddhaol ynghyd â
gwiriad GDG boddhaol.
 
Petae chi’n dymuno cael sgwrs anffurfiol â’n Cadeirydd Edward Wood a/neu ein
Cyfarwyddwr Artistig Abdul Shayek ynglyn â’r swydd, ebostiwch
abdul@wearefio.co.uk er mwyn trefnu hyn.

 

Credyd Llun: Kieran Cudlip

'Mae mor bwysig cofio a dal ein hanes
trwy gelf. Cefais fy nghyffwrdd…'
- Giryi Brown, ar 'The Island' 



FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM
 
@WEAREFIO
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Credyd Llun: Fez Miah


