
            
 

Swydd Swyddog Cyfathrebiadau 
Canolfan Ffilm Cymru (rhan amser) 
 
Adran:    Canolfan Ffilm Cymru (CFfC) 
Teitl Swydd:  Swyddog Cyfathrebiadau Canolfan Ffilm Cymru 
Graddfa:   £21,500 pro-rata 
Contract: 24 awr yr wythnos (contract tan 31 Mawrth 2023, 

yn amodol i gadarnhad cyllid blynyddol) 
Lleoliad: Chapter, Caerdydd (gweithio o bell yn bosibl yn 

cynnwys gweithio o gartref yn ystod Covid-19)     
Atebol i:   Rheolwraig Strategol, Canolfan Ffilm Cymru  
Atebol am: Dim adroddiadau uniongyrchol. Arolygu interniaid 

a staff dros dro yn achlysurol 
 

Diben y Swydd 

Cyfathrebu gwaith y Ganolfan a’r aelodau1 yn effeithiol, gyda’r nod o 
ddatblygu cynulleidfaoedd ar gyfer sinema Prydeinig annibynnol a byd ar 
draws Cymru. 

Dyletswyddau a Chyfrifoldebau 

 Ysgrifennu copi ar gyfer ar-lein ac/neu’r wasg 

 Diweddaru gwefan Canolfan Ffilm Cymru  

 Creu asedau digidol fel newyddlenni, taflenni a graffeg 

 Golygu ffotograffau/fideo, 

 Monitro a hyrwyddo gweithgareddau aelodau’r Ganolfan   

 Rheoli cyfryngau cymdeithasol y Ganolfan (Facebook, Twitter ac 
Instagram), 

 Ymchwil desg, yn cynnwys ffilmiau Gwnaethpwyd yng Nghymru 

 Cynhyrchu syniadau i wella cyfathrebiadau allanol, yn cynnwys 
allgyrraedd i gymunedau lleiafrifol, 

                                                           
1 Mae Canolfan Ffilm Cymru yn gweithio gydag aelodau ar draws 
Cymru. Mae aelodau yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, 
gymdeithasau ffilm, sinemau cymunedol, gwyliau ffilm, sinemau 
masnachol annibynnol, darparwyr digwyddiadau/pop-yp, archifau, 
darparwyr/sefydliadau addysg ffilm, darlledwyr, dosbarthwyr ffilm, 
amlblethiadau a chyrff celfyddydau/heb fod yn ffilm ehangach. 
 



                                 

 Cefnogi digwyddiadau’r Ganolfan (gweithdai, dyddiau sgrinio etc), 

 Creu partneriaethau fel gweithio gyda gwneuthurwyr ffilm a 
dosbarthwyr i sicrhau dangoswyr ffilm 

 Dyletswyddau gweinyddol cyffredinol. 
 

Amrywiol 
 

 Unrhyw ddyletswyddau eraill fel ag y mae’n rhesymol ofynnol gan y 
Brif Weithredwraig neu Reolwraig Strategol Canolfan Fflm Cymru, 

 Ymgyfarwyddo â phob agwedd berthnasol o Iechyd a Diogelwch, 
gweithrediadol, personel, gofal cwsmer, Diogelu Data ac ariannol, 
gan sicrhau cydymffurfiaeth gyda’r holl rwymedigaethau statudol, yn 
enwedig mewn perthynas â deddfau trwyddedu a chymorth cyntaf, 

 Rhaid cyflawni dyletswyddau deiliad y swydd bob amser mewn 
cydymffurfiaeth gyda pholisi Cyfle Cyfartal Chapter gan sicrhau 
cyfle cyfartal i bob person yn fewnol ac yn allanol i Chapter. 
 

Amodau Arbennig 

 

 Efallai y bydd angen oriau gwaith hyblyg yn cynnwys 
penwythnosau/gyda’r nos a rhywfaint o deithio o amgylch Cymru. 
Caiff ymagwedd hyblyg ei mabwysiadu i sicrhau bod ymgeiswyr 
gyda gofynion mynediad/galwadau gofalwyr yn derbyn cefnogaeth, 

 Anogir ymgeiswyr o gefndiroedd amrywiol i ddod â’u profiad i’r rôl 
ac i feithrin dealltwriaeth ehangach oddi mewn i dîm Canolfan Ffilm 
Cymru a’r FAN ehangach. 

 

Dydy’r disgrifiad swydd yma ddim wedi’i fwriadu i fod yn gyflawn. 
Fe fydd disgwyl i ddeiliad y swydd fabwysiadu ymagwedd hyblyg 
tuag at ddyletswyddau all fod yn amrywiol (yn dilyn trafodaeth gyda 
deiliad y swydd) yn amodol i anghenion y corff, ac yn unol â 
phroffil cyffredinol y swydd. 

 

Manyleb y Person 

 
Sgiliau/gallu hanfodol  
 

 Addysg i lefel gradd neu brofiad gwaith cyfatebol, 



                                 

 Profiad o weithio mewn cyfathrebiadau, yn ddymunol mewn 
amgylchedd arddangos ffilmiau  

 Profiad o ddiweddaru plattfformau gwe fel WordPress,  

 Profiad o greu graffeg i’w ddefnyddio ar-lein,  

 Gallu rheoli platfformau cyfryngau cymdeithasol,  

 Cyfathrebydd clir a hyderus mewn digwyddiadau neu un i un,  

 Gallu i ysgrifennu copi ar gyfer y wasg ac ar-lein,  

 Meddyliwr creadigol, 

 Gallu i reoli amser/gweithio i derfynau amser,  

 Sgiliau trefnyddol a gweinyddol cryf, 

 Gallu i weithio ar eich liwt eich hun. 
 
Dymunol 

 Dealltwriaeth o’r rhwystrau mae cymunedau a/neu unigolion o 
gymunedau lleiafrifol yn eu hwynebu  wrth gael mynediad, 

 Gwybodaeth Gwaith da o arddangos ffilmiau, 

 Gwybodaeth dda o ffilmiau Prydeinig annibynnol a rhyngwladol, 

 Experience o weithio ar brosiect on a similar scale,  

 Y gallu i siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg 

 Trwydded gyrru, ac yn berchen ar gerbyd eu hun 

 

Ceisiadau  
 
Fe fydd y rhestr fer ar gyfer cyfweliadau yn seiliedig ar ymgeiswyr yn 
diwallu’r meini prawf hanfodol a restrir yn y swydd ddisgrifiad.  
 
Deliwch gyda phob pwynt yn unigol yn eich cais os gwelwch yn 
dda gan roi enghreifftiau. 
 
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 12noon, Dydd Mawrth 7 Medi, 2021 
 
Fe fyddwn yn cysylltu gyda’r ymgeiswyr ar y rhestr fer erbyn Dydd Iau 9 
Medi, 2021 a chynhelir y cyfweliadau ar Dydd Mercher 15 Medi, 2021 
unai yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd neu ar-lein drwy 
Zoom (i’w gadarnhau). Noder os gwelwch yn dda, os nad ydych wedi 
clywed oddi wrthym erbyn y dyddiad cyswllt uchod, rydych wedi bod yn 
aflwyddiannus ac ni allwn gynnig cyfweliad i chi. Y dyddiad cychwyn 
delfrydol i ymgeiswyr ydy Hydref, 2021. 
 



                                 

Anfonwch eich cais, yn cynnwys enwau a rhif ff ôn dau ganolwr at 
apply@chapter.org Ni allwn dderbyn CVs. 
 
Ni fyddwn yn gallu cyfarfod gydag ymgeiswyr unigol cyn y cyfweliad. 
 

mailto:apply@chapter.org

