
 

  
 

Swyddog Cyfathrebu 
 SWYDD DDISGRIFIAD  Cyflogir gan:   

Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA)   Yn gyfrifol i: Gill Peace, Codwr arian 
 Cyflog a phensiwn: £21,589-26,317 pro rata (Pwyntiau 22-28 ar Raddfa NJC). Fel arfer, mae’r sawl a benodir yn dechrau ar bwynt cyntaf y band cyflog. 
 Byddwch yn cael eich cofrestru'n awtomatig yn ein cynllun pensiwn, a bydd WCIA yn talu cyfraniadau pensiwn hyd at uchafswm o 5% o'ch cyflog crynswth (o leiaf 1%) 
 Termau cyflogaeth: Cytundeb blwyddyn i ddechrau, gyda’r nod o’i wneud yn barhaol, yn dibynnu ar gyllid 
 Lleoliad: Swyddfeydd WCIA, Y Deml Heddwch, Caerdydd gyda’r opsiynau i weithio o adref ac o bell rhywfaint o’r amser. 
 Oriau: 3 diwrnod yr wythnos.  Mae’n bosibl y bydd yn rhaid i chi weithio rhai gyda’r nosau. Rydym yn agored i archwilio opsiynau gweithio hyblyg 
 Gwyliau: 36 diwrnod yn cynnwys gwyliau banc pro rata 
 Teithio: Fel rhan o’r rôl hon, bydd rhaid teithio rhywfaint ledled Cymru, yn cynnwys aros dros nos. Telir treuliau.    Ynghylch WCIA 

Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn ysbrydoli pobl i ddysgu a gweithredu ar faterion byd-eang, fel bod pawb yng Nghymru yn cyfrannu at greu byd tecach, mwy heddychlon. Rydym:   Yn cyflwyno dysgu byd-eang sy'n paratoi Cymru ar gyfer ein dyfodol a rennir  Yn ysbrydoli gweithredu byd-eang mewn cymunedau a sefydliadau ledled Cymru  Yn adeiladu partneriaethau byd-eang sy'n cysylltu Cymru a'r byd  Crynodeb o’r Rôl 
Rydym yn chwilio am unigolyn ymrwymedig a threfnus i gyflwyno gwaith cyfathrebu dwyieithog dydd i ddydd i WCIA ar draws ein prosiectau a'n rhaglenni, drwy sawl cyfrwng sy’n cynnwys y cyfryngau cymdeithasol, y wefan, e-newyddion, deunydd marchnata, galwadau ffôn, datganiadau i’r wasg ac e-byst. Y bwriad yn y pen draw, ydy i’r deiliad swydd gynyddu cyrhaeddiad y sefydliad. Bydd hyn yn golygu gweithio'n agos gydag aelodau'r tîm i anfon negeseuon am eu gweithgareddau, eu digwyddiadau a'u prosiectau at y cynulleidfaoedd cywir.    Yn WCIA, mae gwirfoddolwyr yn rhan allweddol o'n gwaith, ac maen nhw’n chwarae rhan mewn llawer o'n gwaith cyfathrebu dydd i ddydd - er enghraifft ymchwilio a phostio ar y cyfryngau cymdeithasol, llunio'r e-newyddion a hyrwyddo digwyddiadau. Bydd yr unigolyn yn y rôl hon yn gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer gwirfoddolwyr, ac yn darparu 



 

  
 

hyfforddiant, cefnogaeth a chyfweliadau gadael i wirfoddolwyr cyfathrebu a digwyddiadau.    Bydd cyfrifoldebau penodol ar gyfer y rôl hon yn cynnwys:  
 1. Cydlynu a chynhyrchu gwaith cyfathrebu dwyieithog ar gyfer WCIA, gan gynnwys: 

 Sicrhau bod y wefan yn gyfoes, deinamig ac yn ddiddorol i'n cynulleidfaoedd amrywiol, a thalu sylw dyladwy i hygyrchedd ac optimeiddio peiriannau chwilio 
 Llunio e-gylchlythyrau bob mis a thyfu'r rhestr e-newyddion 
 Creu negeseuon dyddiol ar y cyfryngau cymdeithasol sydd o ddiddordeb i’n cynulleidfaoedd, ac sy’n cynyddu ein cynulleidfaoedd 
 Rhannu storïau am ein gweithgareddau a’n digwyddiadau trwy gyfrwng sawl fformat (fideo, sain, ysgrifennu) 
 Gweithio gydag aelodau o’r tîm i farchnata eu prosiectau, digwyddiadau a gweithgareddau penodol trwy bob cyfrwng cyfathrebu (e.e.) y cyfryngau cymdeithasol, ffôn, hysbysebu, cysylltiadau cyhoeddus) 
 Creu a rhannu datganiadau i'r wasg gyda chysylltiadau’r cyfryngau i hyrwyddo gwaith WCIA 
 Manteisio i’r eithaf ar ein holl sianelau cyfathrebu fel bod negeseuon yn gyson ac yn gyfoes 

 
2. Cefnogi gwirfoddolwyr i chwarae rôl yng ngwaith cyfathrebu WCIA gan gynnwys: 

 Nodi tasgau cyfathrebu addas i wirfoddolwyr 
 Diweddaru deunyddiau cynefino fel eu bod nhw’n addas ar gyfer y tasgau sy'n cael eu dyrannu 
 Recriwtio, sefydlu, cefnogi a hyfforddi gwirfoddolwyr yn ôl yr angen 
 Sicrhau bod gwirfoddolwyr yn dilyn canllawiau cyfathrebu a brandio 

 
3. Cyfrannu at y dull cyfathrebu ar draws WCIA gan gynnwys: 

 Diweddaru'r canllawiau brandio a chyfathrebu 
 Monitro a chofnodi perfformiad cyfathrebiadau 
 Rheoli rhestri postio a chyfathrebu yn unol â Rheoliadau Diogelu data 
 Cyfrannu at strategaeth ehangach WCIA 
 Cefnogi aelodau o’r tîm i ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu, er enghraifft, dilyn canllawiau cyfryngau cymdeithasol 

 
4. Ymgymryd â dyletswyddau perthnasol eraill fel y’u dirprwyir gan eich rheolwr llinell.  

  



 

  
 

Manyleb Person 
 Mae’n rhaid i ymgeiswyr ddangos y priodoleddau canlynol drwy eu cysylltu â'u sgiliau a'u profiadau yn y datganiad o gais am swydd. Gellir nodi profiadau a sgiliau o brofiad cyflogedig neu wirfoddol.  Gofynion hanfodol 

 Mae bod yn rhugl mewn Cymraeg a Saesneg ysgrifenedig a llafar yn hanfodol ar gyfer y rôl hon  
 Profiad o greu cynnwys cyfathrebu o ansawdd uchel mewn amrywiaeth o gyfryngau 
 Y gallu i gyfathrebu'n glir ac yn gryno mewn cyfryngau ysgrifenedig a llafar, ac addasu’r arddull cyfathrebu i ystod eang o gynulleidfaoedd 
 Sicrhau cywirdeb wrth gyfathrebu o ran gramadeg, sillafu, atalnodi a brandio 
 Sgiliau TGCh cryf, yn benodol, hyder yn y defnydd o offer digidol gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol, platfformau gwe, platfformau e-bostio 
 Yn meddu ar agwedd gadarnhaol tuag at wirfoddoli, ac yn gallu rheoli gwirfoddolwyr mewn ffordd sy'n gefnogol ac sy’n cynnig cyfleoedd datblygu 
 Y gallu i ddirprwyo gwaith mewn modd cefnogol 
 Unigolyn trefnus iawn, sy’n gallu cynllunio, blaenoriaethu a threfnu gweithgareddau gwaith i fodloni terfynau amser tynn 
 Y gallu i drafod a dadansoddi gwybodaeth – prosesu gwybodaeth am weithgareddau a digwyddiadau amrywiol er mwyn eu cyfathrebu'n llwyddiannus i gynulleidfaoedd penodol 
 Y gallu i ddilyn polisïau a gweithdrefnau, gydag ymwybyddiaeth dda o oblygiadau Diogelu Data a GDPR wrth reoli cyfathrebu 
 Chwaraewr tîm rhagorol, sydd yn gallu meithrin perthnasoedd a chefnogi eraill yn y tîm, yn ogystal â chasglu gwybodaeth gan aelodau'r tîm yn hyderus 
 Meddyliwr creadigol a beirniadol – gallu gwneud penderfyniadau annibynnol yn seiliedig ar yr wybodaeth sydd ar gael, ac awgrymu syniadau ac atebion dychmygus 
 Dangos dealltwriaeth o genhadaeth, gweledigaeth a gwerthoedd WCIA, ac ymrwymiad iddynt 
 Meddu ar ymagwedd ddysgu,  ac yn ymwybodol o'u cryfderau a'u gwendidau eu hunain 
 Yn trin pobl yn deg a chydag urddas a pharch, sydd yn cael ei adlewyrchu yn yr arddull cyfathrebu 

 
Dymunol 

 Profiad o reoli neu gydlynu gwirfoddolwyr 
 Llygad cryf am ddylunio gyda phrofiad o gyhoeddi pen desg. 
 Profiad o olygu gwefannau 



 

  
 

 Profiad ym maes cysylltiadau cyhoeddus, gan gynnwys perthnasoedd gyda’r cyfryngau 
 

Proses Ymgeisio 
  Mae’n rhaid i bob ymgeisydd lenwi ffurflen Cais am Swydd swyddogol WCIA, sydd ar gael yn www.wcia.org.uk/vacancies.   Dylech ddarparu’r holl wybodaeth berthnasol ar y ffurflen gais, oherwydd ni fyddwn yn ystyried CVs neu lythyron eglurhaol fel rhan o’r cais.     Dylai’r holl ymgeiswyr lenwi’r ffurflen Cyfleoedd Cyfartal.  Mae’r rhain ar wahân i’ch ffurflen gais, ac nid ydynt yn cael eu rhannu gyda’r panel sy’n llunio’r rhestr fer neu’r panel cyfweld.   Anfonwch eich cais drwy e-bost at centre@wcia.org.uk. Os oes gennych ofynion o ran hygyrchedd sy’n ymwneud â chyflwyno cais, cysylltwch â mi.   Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau ydy Dydd Llun 7 Mai 2019 am 10.00am. Byddwn yn anfon cydnabyddiaeth drwy e-bost at bob ymgeisydd. Os nad ydych yn derbyn cydnabyddiaeth cyn y dyddiad cau, cysylltwch â ni.  Ni ellir ein dal yn gyfrifol am geisiadau sydd ddim yn ein cyrraedd, neu sy'n cyrraedd ar ôl y dyddiad cau.   Os byddwch yn cael eich rhoi ar y rhestr fer i gael gyfweliad, byddwn yn cysylltu â chi yn uniongyrchol.  Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ddydd Iau 16 Mai 2019 yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd.   

 Ni fyddwn yn gofyn am unrhyw eirdaon hyd nes bod cynnig amodol o gyflogaeth wedi cael ei wneud.   Bydd ymgeiswyr aflwyddiannus yn cael eu hysbysebu drwy e-bost. 
  


