
 

 

 

Paragyfreithiwr / Gweithredydd Cyfreithiol / Cyfreithiwr dan hyfforddiant  

/ Is-Gyfreithiwr 

 

 

Disgrifiad swydd 

 

Rydym yn chwilio am unigolyn i weithio fel aelod o Dîm Cyfreithiol S4C mewn swydd 

Paragyfreithiwr, Gweithredydd Cyfreithiol, Cyfreithiwr dan hyfforddiant neu fel Cyfreithiwr wedi 

cymhwyso’n ddiweddar (0-2 flynedd).  

 

Byddwch yn rhoi cefnogaeth i waith aelodau eraill y Tîm Cyfreithiol ac yn darparu cymorth a 

chyngor i dimau ar draws S4C ar amrywiaeth eang o faterion cyfreithiol sydd yn effeithio ar bob 

agwedd o wasanaethau S4C. 

 

Disgwylir i chi weithio o dan oruchwyliaeth aelodau eraill y Tîm Cyfreithiol i ddechrau a bydd 

hyfforddiant yn cael ei roi i chi yn ôl y gofyn.  Bydd eich meysydd gwaith yn cynnwys (heb 

gyfyngiad): 

 

• Sicrhau’r hawliau priodol i S4C er mwyn medru darparu ein gwasanaethau drwy ddrafftio a 

gweinyddu trwyddedau a chytundebau hawliau safonol ar gyfer cynnwys; 

• Darparu cyngor ar faterion cydymffurfiaeth rhaglenni; 

• Paratoi rheolau cystadlaethau; 

• Paratoi dogfennau caffael;  

• Darparu cyngor ar faterion Diogelu Data;  

• Drafftio a pharatoi cytundebau cyffredinol ar draws holl adrannau S4C gan gynnwys adrannau 

Hyrwyddo a Marchnata, Gwasanaethau Tŷ a’r adran Ddata a Dadansoddi; 

• Dadansoddi cytundebau hawliau a darparu cyngor ar ddefnydd posib o raglenni S4C; 

• Ymchwilio a chynghori ar gyfreithiau newydd sydd yn effeithio ar fusnes S4C o dro i dro;  

• Unrhyw waith rhesymol arall. 

 

Gall fod gofyn i chi hefyd weithio gyda Chyfreithwyr allanol a ddefnyddir gan S4C ar brosiectau 

penodol.  

 

Os ydych yn ymuno fel Cyfreithiwr dan Hyfforddiant byddwn yn trefnu secondiad i chi fedru cael 

profiad cyfraith cynhennus a digoni amodau Awdurdod Rheoleiddio’r Gyfraith (SRA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Manyleb person 

 

Nodweddion Hanfodol Dymunol 

 

Cymwysterau 

 

Gradd mewn unrhyw bwnc.  

 

Profiad 

 

 Cefndir academaidd neu brofiad o 

weithio ym maes y gyfraith, 

cytundebau neu’r cyfryngau. 

 

Dealltwriaeth o gyfraith hawlfraint. 

 

Sgiliau a 

gwybodaeth 

 

Y gallu i gyfathrebu’n effeithiol ar lafar 

ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a 

Saesneg. 

 

Y gallu i asesu risg a chynnig 

argymhellion ymarferol a chryno. 

 

Sgiliau rhyngbersonol cryf. 

 

Sgiliau dadansoddi da a sylw at 

fanylder. 

 

 

Gwybodaeth gyfredol am y gyfraith ym 

maes darlledu a’r cyfryngau newydd.   

 

Nodweddion 

personol 

 

Person brwdfrydig a chyfeillgar sy’n 

gallu cydweithio’n effeithiol o fewn 

tîm. 

 

Parodrwydd a’r gallu i ddysgu ac 

ymgymryd â meysydd newydd. 

Agwedd hyblyg er mwyn medru delio 

ag amryw o faterion gwahanol un ar 

ôl ei gilydd a’r gallu i newid 

blaenoriaethau i gwrdd â gofynion y 

busnes. 

Person dibynadwy a threfnus. 

Y gallu i weithio’n gyflym ac yn gywir 

o dan bwysau. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Manylion eraill 

 

 

Lleoliad: Lleoliad arferol eich gwaith fydd Canolfan S4C yr Egin, Heol y 

Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ ond disgwylir i chi deithio i le 

bynnag y bydd S4C yn rhesymol yn ei orchymyn. Mae S4C yn 

cynnig trefniadau gweithio’n hyblyg.   

 

Cyflog: Cystadleuol. 

 

Cytundeb: Parhaol heblaw yn achos cytundeb hyfforddiant sydd yn 2 

flynedd o hyd. 

 

Oriau gwaith: Oriau arferol swyddfa yw 9.00am - 5.15pm ar Ddydd Llun i 

Ddydd Iau ac o 9.00am - 4.45pm ar Ddydd Gwener ond 

oherwydd natur y swydd disgwylir  hyblygrwydd, gan gynnwys 

gweithio ar rai penwythnosau a gwyliau banc. Bydd y cyflog yn 

cymryd i ystyriaeth yr oriau ychwanegol y mae’n bosibl y bydd 

angen i chi weithio. 

 

Cyfnod prawf: Mae gofyn i bob un a benodir gan S4C fod ar brawf am gyfnod o 

6 mis er mwyn i’r cyflogwr gael adolygu perfformiad, ymddygiad, 

a phresenoldeb yn y gwaith.  Diogelir hawl S4C i derfynu’r 

cytundeb yn ystod y cyfnod prawf gydag 1 wythnos o rybudd. 

 

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 

diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn, y cyfryw gyfnod i redeg o 

1 Ionawr.   

 

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn 

Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd 

mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro.  Os byddwch yn 

ymuno â’r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn 

cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun.  Disgwylir i chi 

gyfrannu 5%.   

 

 

Ceisiadau  

 

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar Ddydd Mercher y 16 

Ionawr 2019 at adnoddau.dynol@s4c.co.uk neu'r adran Adnoddau Dynol, 

S4C, Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ. 

 

Nid yw S4C yn caniatáu gwahaniaethu ar unrhyw sail anghyfreithlon, gan gynnwys 

rhyw, hil, lliw, anabledd, cefndir ethnig neu gefndir economaidd cymdeithasol, 

oedran, sefyllfa deuluol, statws priodasol, gweithwyr rhan neu lawn amser, crefydd, 

gwleidyddiaeth, tueddfryd rhywiol, defnydd o iaith neu unrhyw wahaniaeth 

amherthnasol arall ac mae'n ymroddedig i ystyried amrywiaethau mewn modd 

positif.  Mae S4C yn croesawu ac yn cymell ceisiadau am swyddi oddi wrth grwpiau 

allai fod wedi eu tangynrychioli gan gynnwys merched, pobl dduon ac o leiafrifoedd 

ethnig a phobl ag anableddau.  Gweithredir egwyddorion cystadleuaeth agored a 

theg a phenderfynir ar benodiadau ar sail teilyngdod. 


