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CYMDEITHAS AMAETHYDDOL FRENHINOL CYMRU CYF

S W Y D D  W A G

SWYDDOG Y WASG MARCHNATA & CHYFATHREBU 

Mae cyfle cyffrous wedi codi i weithio ochr yn ochr â’r tîm arwain newydd yng Nghymdeithas 
Amaethyddol Frenhinol Cymru fel Swyddog y Wasg Marchnata a Chyfathrebu. 

Ffurfiwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904 ac mae wedi chwarae rhan flaenllaw yn 
natblygiad amaethyddiaeth a’r economi wledig yng Nghymru am dros ganrif. Heddiw mae ein gwaith yn 
cynnwys darparu cymorth i fusnesau, lles cymdeithasol ac addysg mewn cymunedau gwledig ynghyd â 
chynnal digwyddiadau bythol-boblogaidd y Gymdeithas; sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, y Sioe a’r 
Ffair Aeaf.

Mae marchnata a chyfathrebu effeithiol yn hanfodol os yw’r Gymdeithas am adeiladu ar ei gwerthoedd 
traddodiadol cryf tra’i bod yn cryfhau ei chysylltiadau allanol a’i gallu i greu incwm. 

Mae’r swydd yn eang ac yn amrywiol; yn cwmpasu pob agwedd ar farchnata a chysylltiadau cyhoeddus. 
Byddwch yn gweithio gyda’r adran farchnata wrth gynhyrchu ymgyrchoedd marchnata’r Gymdeithas a 
bydd eich cyfrifoldebau’n cynnwys:-

 gweithredu strategaeth farchnata a chyfathrebu
 cynllunio ymgyrchoedd cysylltiadau cyhoeddus
 cynhyrchu ymgyrchoedd i gynyddu refeniw ac incwm
 ysgrifennu a chynhyrchu cyflwyniadau, datganiadau i’r wasg a Chylchlythyrau
 cysylltu â’r cyfryngau, y cyhoedd, a sefydliadau eraill ac ateb ymholiadau ganddynt 
 hwyluso gofynion y wasg mewn digwyddiadau
 cysylltu â swyddogion teledu, radio a’r wasg
 dadansoddi ystadegau ar draws pob llwyfan cymdeithasol / ymgyrch i fonitro eu cyrhaeddiad a’u 

hymgysylltiad â’r gymuned
 cynllunio ac ysgrifennu cynnwys ar gyfer taflenni, adroddiadau, pamffledi
 gweithio yn ôl cyllidebau a graddfeydd amser

Bydd y swydd â mewnbwn hefyd i’r adran gyfathrebu ehangach o ran:

 trefnu digwyddiadau hyrwyddo, megis cynadleddau i’r wasg, diwrnodau agored, arddangosfeydd, 
teithiau ac ymweliadau

 ysgrifennu gwybodaeth ar gyfer y wefan a fideos hyrwyddo
 gweithredu strategaeth cyfryngau cymdeithasol yn cynnwys Facebook, Twitter, Instagram a 

LinkedIn
 creu strategaethau ymgysylltu â’r gymuned ar draws pob llwyfan cymdeithasol

Bydd Swyddog y Wasg Marchnata a Chyfathrebu yn cefnogi ac yn gwella nifer o brif flaenoriaethau 
parhaus y Gymdeithas hefyd, yn cynnwys defnydd ehangach ar faes y sioe a’i gyfleusterau, gan 
gynyddu refeniw a lleihau cost. 

Mae angen ichi fod yn danbaid ac yn ymroddedig i lwyddiant tymor hir y Gymdeithas tra byddwch yn 
gallu gweithio dan bwysau, trin blaenoriaethau lluosog a chwrdd â therfynau amser.

Mae’r swydd yn adrodd yn uniongyrchol i Bennaeth Datblygu Busnes ac mae’r priodoleddau canlynol yn 
nodweddion personol pwysig ar gyfer y swydd. Sylweddolir efallai na fydd un ymgeisydd yn meddu 
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arnynt i gyd. Er hynny, defnyddiwch eich cais i ddangos sut y mae’ch profiad, sgiliau a gwybodaeth yn 
gallu cwrdd â gofynion cyflawni’r swydd amrywiol hon os gwelwch yn dda. 

Profiad 
 llwyddiant blaenorol wrth greu a chyflawni strategaethau marchnata 
 ymdrin â’r cyhoedd mewn amgylchedd gwaith prysur 
 sgiliau rhwydweithio a datblygu cysylltiadau profedig
 yn dangos diddordeb cryf yn y cyfryngau a gwybodaeth dda am gysylltiadau yn y wasg 
 rheoli a gwerthuso cyllidebau 
 rheoli a chydlynu digwyddiadau a gweithgareddau
 yn gynefin â chyfryngau cymdeithasol a defnydd technoleg 

Sgiliau a gwybodaeth
 sgiliau cyfathrebu rhagorol, yn llafar ac yn ysgrifenedig
 sgiliau rhyngbersonol rhagorol
 yn hyddysg mewn Technoleg Gwybodaeth 
 sgiliau cyflwyno 
 blaengarwch a chreadigrwydd 
 ymwybyddiaeth o wahanol agendâu'r cyfryngau
 manwl gywirdeb 
 ymarweddiad cyfeillgar, hawdd mynd atoch a hyderus
 cymhwyster cydnabyddedig mewn marchnata 
 y gallu i sgwrsio ac ysgrifennu yn y Saesneg ac yn y Gymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol

Gwybodaeth hanfodol

 Prawf o hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig

I wneud cais, anfonwch CV a llythyr eglurhaol at Ms Caron W Evans, Pennaeth Gweinyddiaeth, naill ai 
drwy e-bost at caron@rwas.co.uk neu drwy lythyr ac arno’r geiriau 'Preifat a Chyfrinachol' at Ms Caron 
W Evans, Pennaeth Gweinyddiaeth, Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Maes Sioe Frenhinol 
Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys, LD2 3SY.

Dyddiad cau: Dydd Gwener 17 Ionawr 2020

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar ddydd Mawrth 28 Ionawr 2020 

AMODAU A THELERAU CYFLOGAETH CYFFREDINOL

Contract: Parhaol (yn amodol ar gyfnod prawf o 6 mis)

Amrediad cyflog: £25,000 y flwyddyn (pro rata)

Oriau: 08.45 y bore tan 17.00 y pnawn. Dydd Llun i Ddydd Gwener. Cinio 12.30 tan 
13.30. Mae’r swydd yn llawn amser ond byddir yn rhoi ystyriaeth i gontract am o 
leiaf 29 awr dros y 5 diwrnod gwaith o fewn oriau craidd y busnes 

Oriau ychwanegol: Yn ystod cyfnodau brig, bydd gofyn i ddeiliad y swydd weithio oriau ychwanegol wrth 
baratoi ar gyfer digwyddiadau’r Gymdeithas

Gwyliau: 24 diwrnod y flwyddyn ynghyd â gwyliau cyhoeddus arferol 

Buddion: Yn unol â’r Ddeddf Pensiynau 2011 cynigir gofal iechyd ac yswiriant bywyd ar ôl 
cyfnod prawf llwyddiannus.


