
 
 

Cydlynydd Cyfathrebu Digidol Climate Cymru  
  

SWYDD DDISGRIFIAD 
  

Cyflogir gan:          Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA)                                

Yn atebol i: Rheolwr Climate Cymru 

 
Cyflog a phensiwn: 

  
£29,102 pro rata (Band C) 
 
Bydd cofrestriad awtomatig i’n cynllun pensiwn a bydd yr WCIA yn 
cyfrannu yn hafal i’ch cyfraniad hyd at uchafswm o 5% o’ch cyflog 
gros (lleiafswm o 4%) 

Telerau cyflogaeth: Contract saith mis, gyda thebygolrwydd o gyfle am estyniad 
(cyflwynwyd sawl cais am arian eisoes).  

 Sylfaen:  Gweithio o bell (gyda'r opsiwn am waith swyddfa neu waith hybrid yn 
WCIA, Y Deml Heddwch, Caerdydd). 

Oriau: 3 diwrnod yr wythnos (22.4 awr). Gall yr oriau wythnosol 
gwirioneddol amrywio a fe fydd yn cael eu rheoli trwy ein polisïau 
TOIL a gweithio hyblyg. 
  
Rydym wrthi'n chwilio am arian ychwanegol, a allai, os yw'n 
llwyddiannus, gynnig opsiwn ar gyfer oriau ychwanegol.    
  
Rydym yn recriwtio’n gyfochrog ar gyfer rôl Cydlynydd Ymgyrch 
Natur Bositif, 2 ddiwrnod yr wythnos, yn ychwanegol a fydd wedi 
gyda dyddiadau contract a gradd cyflog wedi’i halinio. Nid yw'n 
ofynnol, ond mae croeso i ymgeiswyr wneud cais am y ddau gyda'r 
posibilrwydd o un person yn cyflawni'r ddwy swydd. 

 Lwfans gadael:  36 diwrnod, gan gynnwys gwyliau banc, pro rata. 

Teithio: Os oes angen teithio ar gyfer gwaith, darperir costau teithio. 



  
Am Climate Cymru 
Mae Climate Cymru (https://climate.cymru/) yn fudiad o filoedd o unigolion, a rhwydwaith 
amrywiol o dros dri chant o sefydliadau o bob sector yng Nghymru - prifysgolion, busnesau, 
elusennau, grwpiau ffydd, sefydliadau, grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol, ac undebau. 
Rydym yn cydnabod bod angen gweithredu teg a brys dros yr argyfwng hinsawdd a natur. 
Credwn y dylai gweithredu gael ei arwain gan wyddoniaeth a gan leisiau pobl ledled Cymru.  
  
Mae Climate Cymru yn cael ei gynnal gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) ar 
ran Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru. Mae’r WCIA yn elusen sy’n ysbrydoli pobl yng Nghymru i 
ddysgu am faterion byd-eang a gweithredu arnynt. Gweledigaeth WCIA yw bod pawb yng 
Nghymru yn cyfrannu at greu byd tecach a mwy heddychlon. 
  
Mae Climate Cymru yn gyfrwng effeithiol a phwerus dros newid yng nghymdeithas Gymreig. 
Rydym yn wirioneddol ymroddedig i gael effaith drawsnewidiol. Rydym yn ysgogi newid drwy:   

·    Rhoi pwysau ar y rhai sydd â'r pŵer i gymryd camau pendant 
·    Ymgysylltu’n gynhyrchiol â Llywodraeth Cymru  
·    Sicrhau bod lleisiau o bob rhan o Gymru yn cael eu clywed a’u cynrychioli  
·    Ysbrydoli a chysylltu ein rhwydwaith 
·    Ymhelaethu a chyflymu gwaith ein partneriaid 
·    Rhannu gwybodaeth a chyfleoedd pwysig gyda'n rhwydwaith a'r cyhoedd yn 

ehangach  
·    Dysgu gan gymdeithas yng Nghymru, a thu hwnt 
·    Meithrin cefnogaeth eang y cyhoedd ar gyfer gweithredu 
·    Cynrychioli lleisiau a sefydliadau Cymreig yn genedlaethol ac yn rhyngwladol 

  
Mae Climate Cymru yn tyfu’n gyflym, mae gennym nifer o ragolygon cyffrous iawn ar gyfer 
prosiectau sydd ar ar y gorwel, ac rydym yn chwilio am wneuthurwyr newid sy’n awyddus i fod 
yn rhan ganolog o adeiladu mudiad i drawsnewid cymdeithas Cymru. 
  
Crynodeb o'r Rôl 
 
Ar hyn o bryd mae gan Climate Cymru dîm craidd bychan, a rhwydwaith enfawr. Mae 
cyfathrebu yn rhan bwysig o weithgareddau Climate Cymru. 
  
Bydd y Cydlynydd Cyfathrebu Digidol yn gweithio'n agos gydag ychydig o Gydlynwyr 
Ymgyrchoedd yn y tîm craidd i gyflwyno negeseuon allweddol a chynnwys deniadol ar 
gyfer ystod o ymgyrchoedd effeithiol y mae Climate Cymru yn eu cynnal, ac i helpu i ysbrydoli a 
chefnogi cyfranogiad ein rhwydwaith ehangach. Ar hyn o bryd mae pedwar maes gwaith sy’n 
cael eu hariannu sydd wedi eu cadarnhau a fydd yn weithredol yn ystod y dyddiadau contract 
uniongyrchol hyn, ond bydd y rhain yn esblygu dros amser: 
 

o   Cynnes y Gaeaf Yma Cymru  
o   Natur Bositif Cymru 
o   Wythnos Werdd Fawr Cymru 2023 
o   Taith Werdd Climate Cymru 

  



Bydd y Cydlynydd Cyfathrebu Digidol hefyd yn rheoli’r sianeli cyfathrebu ar gyfer Climate 
Cymru (Instagram, Twitter, Facebook, Tik-Tok, a mailchimp). Bydd hyn yn cynnwys arddangos, 
ymhelaethu a dathlu’r gwaith gwych sy’n cael ei wneud gan bartneriaid yn ein rhwydwaith, 
ymatebion uniongyrchol i faterion cyfoes yn ymwneud â’r hinsawdd, natur a chyfiawnder yn 
ogystal â chyfleu negeseuon craidd sy’n rhan annatod o Climate Cymru ei hun. 
 
Bydd gan y Cydlynydd Cyfathrebu Digidol arbenigedd cyfathrebu ac amser i gefnogi 
ymgyrchoedd effeithiol allweddol. Bydd hyn yn cynnwys cydweithio â chydlynwyr 
ymgyrchoedd ar negeseuon allweddol, a chreu a darparu cynnwys deniadol, ar gyfer ein 
platfformau ein hunain, ac ar gyfer templedi y gellir eu defnyddio i ddatgloi ymgysylltiad o'n 
rhwydwaith estynedig. 
 
Bydd gofyn felly i'r Cydlynydd Cyfathrebu oruchwylio ein sianeli cyfathrebu allweddol a 
chyflawni ein strategaeth ymgysylltu. Gyda chefnogaeth y tîm prosiect a gwirfoddolwyr. Bydd 
strategaeth gyfathredbu effeithiol yn ysbydoli, ymgysylltu, chwyddleisio, ac yn ehangu’r 
rhwydwaith eang yn effeithiol. 
  
Bydd y cyfrifoldebau penodol ar gyfer y rôl hon yn cynnwys: 
  

1 .  Rheoli cyfrifon cyfryngau cymdeithasol Climate Cymru: 
·    Cydlynu, creu a phostio cynnwys deniadol ar gyfer cyfrifon gweithredol 

Twitter, Facebook, Instagram, Youtube a Tik Tok Climate Cymru. 
·    Sefydlu a rhedeg cyfrif Mastadon ochr yn ochr â'r rhain. 
  

2. Graffeg, delwedd a chynnwys fideo 
·    Creu graffegau ddigidol addas ar gyfer y brand gan ddefnyddio pecynnau 

cymorth brand 
·    Rheoli, a defnyddio, archif o gynnwys delwedd a fideo o ansawdd uchel. 
  

3. Mail Chimp, blogiau a gwefan 

·    Creu a chydlynu copi a chynnwys deniadol o ansawdd da ar gyfer 
cylchlythyrau a blogiau 

·    Cynhyrchu diweddariadau cynnwys sylfaenol ar gyfer gwefan wordpress  

4. Cyfathrebu dros ymgyrchoedd, digwyddiadau a mentrau allweddol 
Climate Cymru 

·    Gweithio’n agos gyda’r cydlynwyr, i greu strategaethau ar gyfer cynnwys 
cyfathrebu digidol, a’i ddarparu, i gefnogi amcanion yr ymgyrch ar gyfer y 
prosiectau effaith-uchel canlynol: 

o Cynnes Gaeaf Yma Cymru  
o Natur Bositif Cymru 
o Wythnos Werdd Fawr Cymru 2023 
o Taith Werdd Climate Cymru 



o Ras at Sero Cymru (dim gwefan eto) 
 

5. Cydweithio, ehangu, hyrwyddo a datgloi potensial rhwydwaith CC 
·    Mae rhedeg sianeli cyfathrebu Climate Cymru yn rhoi golwg unigryw, 

gyflawn, o weithredu dros yr hinsawdd a natur yng Nghymru. Rhaid yw 
defnyddio’r arolygiaeth yma i gyflymu, cataleiddio a llywio gweithredu dros yr 
hinsawdd a natur yng Nghymru drwy wneud cysylltiadau, amlygu cyfleoedd 
i’r rhai a allai elwa, a chodi ymwybyddiaeth o faterion pwysig. 

·    Meithrin perthnasoedd gwaith cadarnhaol gyda thimau cyfathrebu 
rhwydwaith CC. 

·    Mynd ati i ymhelaethu am ddigwyddiadau, mentrau ac ymgyrchoedd sydd 
werth eu rhannu gan y rhwydwaith. 

  
6. Byddino’r rhwydwaith ar adegau allweddol 

·    Ysbrydoli a hwyluso ymgysylltiad cyfathrebu rhwydwaith eang Climate 
Cymru ar adegau allweddol, mae hyn fel arfer yn cynnwys creu pecynnau 
cyfathrebu sylfaenol, postiadau templed gyda graffegau, negeseuon e-bost 
templed ar gyfer cylchlythyrau partner ac yn y blaen. 

  
7. Sicrhau allbwn dwyieithog   

·    Sicrhau bod pob cyfathrebiad allanol gan Climate Cymru yn ddwyieithog yn y 
Gymraeg a’r Saesneg.   

  
8. Y Wasg a'r cyfryngau 

·    Mae hyn yn rhan fach o’r llwyth gwaith presennol, ond ein nod yn yr hir-
dymor yw adeiladu a datblygu rhwydwaith o gysylltiadau o newyddiadurwyr 
lleol, rhanbarthol a chenedlaethol i gefnogi’r rhwydwaith a’n gwaith 
cyfathrebu. 

  
9. Ymgymryd â dyletswyddau perthnasol eraill fel y'u dirprwyir gan reolwr 

Climate Cymru. 
  
  



Manyleb Person 
  
Rhaid i ymgeiswyr ddangos y priodoleddau canlynol trwy eu cysylltu â phrofiadau a 
chyflawniadau perthnasol yn y datganiad cais am swydd. 
  
Gofynion hanfodol 
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu: 

·    Dangos dealltwriaeth o, ac ymrwymiad i, genhadaeth Climate Cymru a chenhadaeth 
a gweledigaeth WCIA.  

·    Dangos gwir ymrwymiad i weithredu dros yr hinsawdd, natur, ac ymdrech i fod yn 
rhan o drawsnewid ein cymdeithas er gwell. 

·    Trin pobl yn deg a chydag urddas a pharch a’r gallu i annog pobl o bob cefndir i 
gymryd rhan yng ngwaith Climate Cymru gan gynnwys rhai sydd wedi cael llai o 
gyfleoedd i ymgysylltu yn y gorffennol. 

·    Sgiliau ysgrifennu, prawfddarllen a golygu copi da. 

·    Sgiliau rheoli cyfryngau cymdeithasol ymgysylltiol a chymhellol 

·    Y gallu i gyfathrebu mewn ffordd dargedig ac empathetig 

·    Llythrennedd a chymhwysedd TGCh gyffredinol 

·    Y gallu i greu amrywiaeth o gynnwys deniadol. 

·    Sgiliau pobl a chydweithio da. 

Nodweddion dymunol 

·    Gallu siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn rhugl. 

·    Gweithio ar gyfathrebu, neu ymgysylltu â'r cyhoedd, ar ymgyrchoedd 

·    Profiad o greu cynnwys arbenigol – er enghraifft, golygu fideo, dylunio graffeg, 
dylunio gwefannau   

·    Profiad o weithio'n agos gyda'r wasg a'r cyfryngau, yn enwedig yng Nghymru. 

·    Profiad o greu, mireinio a gweithredu strategaethau/cynlluniau cyfathrebu effeithiol. 

·    Gwybodaeth eang am faterion sy'n gysylltiedig â gwaith Climate Cymru. Er 
enghraifft, argyfyngau Hinsawdd a Natur, cyfiawnder hinsawdd, materion 
cyfiawnder cymdeithasol rhyng-gysylltiedig, gweithredu hinsawdd cymunedol ac 
atebion hinsawdd. 

·    Meddu ar rwydwaith sefydledig a chysylltiadau o fewn cymdeithas Cymru sy'n 
berthnasol a defnyddiol at waith Climate Cymru.   

  
  



Y Broses Ymgeisio 
  

·    Rhaid i bob ymgeisydd lenwi ffurflen swyddogol Cais am Gyflogaeth WCIA, sydd ar 
gael ar https://www.wcia.org.uk/get-involved/vacancies/ Darparwch yr holl 
wybodaeth berthnasol ar y ffurflen gais gan na fyddwn yn ystyried CVs na 
llythyrau eglurhaol fel rhan o'r cais. 

 
·    Dylai pob ymgeisydd lenwi'r ffurflen Cyfleon Cyfartal. Sylwch fod y rhain wedi'u 

gwahanu oddi wrth eich ffurflen gais ar ôl eu derbyn ac nid ydynt yn cael eu rhannu 
â'r panel llunio rhestr fer neu'r panel cyfweld. 

 
·    Cyflwynwch eich cais trwy e-bost i centre@wcia.org.uk. Cysylltwch â ni os oes 

gennych unrhyw ofynion mynediad er mwyn gwneud cais. 
 
·    Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 9am dydd Gwener 13 Ionawr 2023. 

Byddwn yn anfon cydnabyddiaeth e-bost at bob ymgeisydd. Os na fyddwch yn derbyn 
cydnabyddiaeth cyn y dyddiad cau, cysylltwch â ni. Ni allwn fod yn gyfrifol am 
geisiadau nad ydynt yn ein cyrraedd, neu sy'n cyrraedd ar ôl y dyddiad cau. 
SYLWCH: Dros y tymor gwyliau, bydd rhai o’n staff ar wyliau, felly ni fydd ymatebion 
a chadarnhaon mor brydlon ag arfer.  

 
·    Os cewch eich rhoi ar restr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu â chi’n 

uniongyrchol. Cynhelir cyfweliadau cyn gynted â phosibl ar ôl y dyddiad cau. Byddwn 
yn cyfathrebu gydag ymgeiswyr ar y rhestr fer amser dymunol i bawb dan sylw.  

 
·    Ni chymerir unrhyw dystlythyrau hyd nes y bydd cynnig cyflogaeth dros dro wedi'i 

wneud. 
 
·    Bydd ymgeiswyr aflwyddiannus yn cael eu hysbysu trwy e-bost. 

 


