
 

 

Arweinydd Cyfryngau Cymdeithasol   
 

Teitl Swydd  Arweinydd Cyfryngau Cymdeithasol   

  
Adran  Cyhoeddi  

  
Teitl Swydd Rheolwr 
Llinell   

Cyfarwyddwr Strategaeth Cynnwys a Chyhoeddi 

Rheolwr Llinell  Swyddogion Cyfryngau Cymdeithasol 

  
Lleoliad  Canolfan yr Egin, Caerfyrddin.  

Mae S4C yn gweithredu polisi hybrid. 

 

Bydd disgwyliad i chi fynychu swyddfeydd S4C yng Nghaernarfon 

ac yng Nghaerdydd o bryd i’w gilydd  

  
Teithio  Bydd teithio achlysurol yn rhan o’r swydd, fel rheol o fewn y 

Deyrnas Unedig  

  
Patrwm/Oriau Gwaith  35.75 ar yr wythnos.  Mi fydd disgwyl i chi weithio oriau hyblyg yn 

unol a’r gwasanaeth e.e. datrys problemau technegol ffrydiau byw 

a all fod tu allan i oriau gwaith safonol. 

  
PWRPAS Y SWYDD  

 

Gyda’r cyfryngau cymdeithasol yn rhan ganolog o fywyd nifer fawr iawn o bobl, byddwch yn 

chwarae rhan allweddol yn strategaeth ddigidol S4C.   

  

Mae’r ffordd yr ydym yn ymwneud â chynnwys yn newid ac mae S4C wrthi’n ymateb i’r newid 

hwnnw gyda ffocws ar ddatblygu cynnwys digidol, gwreiddiol yn ogystal â chynnwys sydd yn 

cyd-fynd â rhaglenni a chyfresi S4C.  

  

Yn ogystal â gweithio ar leoliad, bydd elfen fawr o olygu cynnwys, dewis clipiau o raglenni S4C, 

rhedeg calendr cyfryngau cymdeithasol S4C, ffrydio cynnwys yn fyw i Facebook Live a YouTube 

yn ôl yr angen a gofalu am ein cyfrifon o ddydd i ddydd ar draws bob platfform.  

  

Chi hefyd fydd llais S4C ar y cyfryngau cymdeithasol – yn perchnogi’r cyfrifon trwy fod yn 

chwareus, neidio ar “trends” ehangach a chreu sŵn  

  

Byddwch yn arwain tîm o swyddogion cyfryngau cymdeithasol ac yn rhoi trefn ar amserlen waith 

y tîm. Byddwch hefyd yn cadw golwg ar draws holl gyfrifon cyfryngau cymdeithasol cyfresi S4C, 

ac yn cynghori ac yn rhoi arweiniad i’r sector er mwyn sicrhau safon ac arloesedd yn y maes. 

  

Bydd eich cyfraniad yn holl bwysig wrth i S4C drawsnewid i fod yn gyhoeddwr cynnwys aml-

lwyfan.  

  

  

PRIF DYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU  

 

Byddwch yn:  

 

• Gweithio yn agos gyda chyd aelodau’r Adran Gyhoeddi a gyda thîm comisiynu S4C er mwyn 

sicrhau’r cynnwys gorau posib i gyd-fynd gyda chynnwys S4C ar bob llwyfan, yn fideos, yn 

lluniau ac yn elfennau amrywiol eraill ar draws bob platfform.  Byddwch yn arwain a threfnu 

gwaith y swyddogion cyfryngau cymdeithasol. 

  



 

 

• Trefnu a gweithredu calendr ar gyfer yr holl gynnwys ar gyfryngau cymdeithasol a rhedeg 

calendr cyfryngau cymdeithasol dydd-i-ddydd, gan fwydo amserlen cynnwys cyfryngau 

cymdeithasol i amserlen aml lwyfan S4C. 

 

• Cynghori timau eraill o fewn S4C ar arfer dda fel pwynt cyswllt cyntaf (gan gynnwys y tîm 

Newyddion Digidol a Gwifren) a bwydo mewn i grwpiau ffocws penodol ar draws S4C sy’n 

ymwneud â’r cyfryngau cymdeithasol. 

       

• Gweithio gyda chyflenwyr S4C er mwyn sicrhau fod y sianel yn cael y gorau o’r cyfrifon sy’n cael 

eu rhedeg gan gwmnïau annibynnol; 

 

• Ar y cyd â’r Arweinydd Trawsnewid Digidol, cadw trosolwg a gosod cyfeiriad cynllun hyfforddiant 

cyfryngau cymdeithasol cynhwysfawr i’r sector gynhyrchu a staff mewnol, gan gynnwys 

gweithredu rhai sesiynau; 

      

• Ar y cyd a’r tîm dadansoddi, cyfrannu at werthuso llwyddiant yr holl gynnwys ar draws cyfrifon 

cyfryngau cymdeithasol S4C; 

 

• Byddwch yn cadw golwg ar ddatblygiadau er mwyn sicrhau fod S4C ar flaen y gad yn ei defnydd 

o lwyfannau dosbarthu cynnwys. Yn arbennig datblygu, adeiladu a chadw perthynas gyda’r prif 

lwyfannau (Facebook, Twitter, Instagram, Google a TikTok) yn ogystal â’r European 

Broadcasting Union er mwyn sicrhau fod S4C yn cael y gorau o bob cyfrif; 
        

• Gweithio gydag adrannau perthnasol S4C i greu cynnwys “Digidol yn gyntaf” ac ymgyrchoedd 

digidol llwyddiannus; 

 

• Gweithio gyda’r Arweinydd Marchnata Digidol ar ymgyrchoedd hyrwyddo cynnwys S4C. 

        

• Gosod dangosyddion perfformiad realistig ar gyfer ymrwymiad cymdeithasol; 
        

• Yn meddu ar ddeallusrwydd cryf o gynulleidfaoedd S4C, strategaeth cynnwys S4C a’r cyd-destun 

mae’n gweithredu oddi fewn iddo; 

        

• Arwain ar y gwaith o adnabod ac adeiladu perthynas gyda dylanwadwyr ar-lein; 

 

• Arwain ar strategaeth partneriaethau cyfryngau cymdeithasol, gan sicrhau fod partneriaethau yn 

rhan naturiol o waith y swyddogion cyfryngau cymdeithasol a’r cwmnïau cynhyrchu; 

        

• Goruchwylio, yn olygyddol, holl gynnwys y sianel ar rwydweithiau cymdeithasol ar draws holl 

gyfrifon cyfryngau cymdeithasol S4C a’r sector gynhyrchu, a gwneud penderfyniadau yn seiliedig 

ar y data sydd ar gael i ni; 

          

• Gweithio gydag adran gynllunio S4C a chwmnïau annibynnol i gydlynu defnydd o ddarllediadau 

byw ar gyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys cyfrifoldeb dros elfennau technegol y darllediadau 

i gyfryngau cymdeithasol; 

 

• Gweithio fel tîm i sicrhau bod y gwasanaeth yn cael ei fonitro, datrys problemau technegol, 

ffrydiau byw (gan gynnwys y tu allan i oriau gwaith arferol); 

 

• Rheoli cytundebau lefel gwasanaeth meddalwedd cyfryngau cymdeithasol S4C (Wildmoka a 

Sprout Social) gan gynnwys gosod a gofalu am yr holl elfennau technegol a darparu cymorth 

lefel cyntaf i staff y sector sy’n defnyddio Wildmoka; 

        

• Mynychu digwyddiadau am ddatblygiadau yn y maes gan adrodd yn ôl i gydweithwyr yn S4C a 

chwmnïau annibynnol; 

 

• Arwain ar y gwaith o warchod hawliau S4C ar draws y cyfryngau cymdeithasol; 



 

 

 

• Rheolwr llinell y Swyddogion Cyfryngau Cymdeithasol; 

 

• Arwain ar y gwaith o warchod brand S4C ar draws y cyfryngau cymdeithasol drwy gydlynu 

“verification” swyddogol ar draws Facebook, Twitter, Instagram, TikTok a YouTube; 

 

• Cyfrifoldeb a threfn dros bresenoldeb ac asesiadau risg pan fo’r tîm cyfryngau cymdeithasol ar 

leoliad yng Nghymru, Prydain ac ar draws Ewrop a’r Byd (gan gynnwys gemau rygbi, pêl-droed 

er enghraifft pencampwriaeth yr Ewros, saethu ar leoliadau drama a chynadleddau i’r wasg); 

 

• Arwain ar y gwaith o adrodd ar ddefnydd o ddeunydd trydydd parti ar y cyfryngau cymdeithasol 

(megis cerddoriaeth fasnachol) i’r asiantaethau priodol; 

 

• Disgwylir i chi ymgymryd ag unrhyw waith neu gyfrifoldebau rhesymol eraill sy’n codi o bryd i’w 

gilydd a dirprwyo ar ran eich Rheolwr Llinell yn eu habsenoldeb neu fel bo’n ofynnol yn y 

meysydd sy’n gysylltiedig â’ch gwaith chi. 

 

Fel rheolwr y tîm byddwch yn:  

 

• Sicrhau bod cyflawni ein strategaeth yn ganolog i waith y tîm; 

 

• Arwain, rheoli ac ysgogi eich tîm, gan ddarparu cyfeiriad, amcanion clir ac adborth adeiladol ac 

ystyrlon; 

 

• Cyfathrebu yn effeithiol a gweithio’n agos gyda’ch cydweithwyr ac eraill i sicrhau ein bod yn 

gwireddu ein hamcanion corfforaethol a rhagoriaeth greadigol gan sicrhau ein bod yn gweithredu 

yn effeithiol ac yn unol â’n hymrwymiadau strategol; 

• Adolygu a monitro y gwaith a gwirio ei ansawdd gan sicrhau targedau ac arweiniad clir gan 

sicrhau cefnogaeth bwrpasol er mwyn sicrhau safon a datblygiad perfformiad; 

 

• Creu amgylchedd sy’n cefnogi perfformiad uchel, arloesedd, cydweithio, llesiant, datblygu, 

ymgysylltu a grymuso staff; 

• Arwain a rheoli newid gwasanaeth a gwelliant parhaus; 

• Sicrhau lles y staff dan eich goruchwyliaeth, yn cymryd cyngor pwrpasol gan eich rheolwr llinell 

neu’r adran Adnoddau Dynol fel yr angen; 

 

• Sicrhau diwylliant cadarnhaol a chreu amgylchedd sy’n cefnogi perfformiad uchel,  arloesedd, 

cydweithio, llesiant, datblygu, ymgysylltu a grymuso staff; 

 

• Sicrhau bod y staff o dan eich goruchwyliaeth yn gweithio bob amser yn unol â pholisïau a 

gweithdrefnau S4C gan gynnwys Polisïau Iechyd a Diogelwch, Diogelu data, Cyllid, Rheoli Risg, 

Cyfle Cyfartal & Chynhwysiant, a materion cyflogaeth; 

 

• Byw a hybu gwerthoedd a bod yn llysgennad S4C.   

 

Byddwch hefyd yn  
 

• Ymwybodol o strategaeth S4C, a sicrhau eich bod yn cymryd cyfrifoldeb personol i ddilyn ein holl 

bolisïau a gweithdrefnau yn ôl y gofyn sy’n cynnwys gweithio o fewn canllawiau Iechyd a 

diogelwch, amrywiaeth a chynhwysiant, gwarchod data, canllawiau ariannol ac yn y blaen.    

  

• Cyfrannu mewn ffordd bositif tuag at ddiwylliant a chyflawni strategaeth S4C.  

  



 

 

• Cydweithio gyda’ch rheolwr llinell a bod yn rhagweithiol wrth reoli a datblygu eich perfformiad 

eich hun.  

  

• Sicrhau eich bod yn gweithio mewn ffordd gadarnhaol, gydweithredol, draws-sefydliadol, sy'n 

datblygu gwasanaethau gwych i'n gwylwyr ar bob platfform ac yn sicrhau amgylchedd gwaith 

cadarnhaol, egnïol a chynhwysfawr sy’n trin pawb gyda pharch.  

 

  

 
Manyleb Person 

 
Nodwedd Hanfodol Dymunol 

Cymwysterau Cymhwyster perthnasol neu brofiad 

cyfatebol. 

 

Gradd berthnasol. 

 

 

Profiad Profiad proffesiynol sylweddol o 

lwyfannau cyfryngau cymdeithasol gan 

gynnwys Facebook, Instagram, Twitter, 

LinkedIn, YouTube, a TikTok ac o fonitro 

llwyddiant gweithgarwch cyfathrebu ar 

gyfryngau cymdeithasol. 
 

Profiad sylweddol o dechnegau hyrwyddo 

a defnyddio offer dadansoddol. 

 

Profiad o ddatblygu, gweithredu a 

gwerthuso effeithiol o gynlluniau 

cyfryngau cymdeithasol. 

 

Profiad o baratoi adroddiadau 

dadansoddol. 

 

Profiad o reoli tîm. 

 

Y gallu i reoli cytundebau. 

Sgiliau a 

Gwybodaeth 

Dealltwriaeth gadarn o egwyddorion 

llwyfannau cyfryngau cymdeithasol 

effeithiol ar lefel broffesiynol. 

 

Y gallu i ymchwilio, nodi a dadansoddi 

ystadegau ac adroddiadau, asesu’r risg, 

ansawdd, a pharatoi barn ac arweiniad 

proffesiynol. 

 

Yn meddu ar ddeallusrwydd ac 

ymwybyddiaeth gref o gynnwys S4C ar 

draws pob genre. 

 

Yn ogystal â chael llygad ar gyfer dylunio, 

y gallu i ysgrifennu yn greadigol a chywir 

mewn modd sy’n gallu ymgysylltu a denu 

cynulleidfa darged a meddu ar sgiliau 

golygyddol cryf. 

 

Sgiliau rhyngbersonol rhagorol gyda’r  

gallu i greu perthnasoedd cadarnhaol 

gydag ystod o staff a rhanddeiliaid er 

mwyn cyflawni a datblygu'r gwasanaeth. 

 

Rhywfaint o wybodaeth ar y 

Sector Darlledu/Creadigol a’r 

fframwaith polisi a gwleidyddol 

mewn perthynas â’r 

diwydiannau creadigol. 

 

Dealltwriaeth o brosesau, 

fformatiau a codecs cyfleu 

ffeiliau digidol. 

 

Y gallu i ddefnyddio Adobe 

Creative Suite. 



 

 

Gweithio’n dda fel aelod o dîm gydag 

agwedd ragweithiol. 

 

Y gallu i gyfathrebu ac i weithio yn 

effeithiol yn y Gymraeg ac yn Saesneg. 

 

Dealltwriaeth o ffrydiau HLS, RTMP a 

llwybrau cyfleu cynnwys ar-lein 

darllediadau byw. 

 

Nodweddion 

Personol 

Barn gadarn, gonestrwydd ac uniondeb 

ym mhob mater. 

 

Dealltwriaeth ac ymrwymiad i 

Strategaeth a pholisi Amrywiaeth a 

chynhwysiant S4C. 

 

Lefel uchel o uniondeb personol, a fynegir 

drwy ymddygiad. 

 

Hunanymwybyddiaeth a dealltwriaeth o'r 

angen i fod yn fodel rôl i eraill. 

 

Dangos Gwerthoedd ac Ymddygiadau sy'n 

cyd-fynd â gwerthoedd S4C. 

 

Parodrwydd i weithio'n hyblyg. 

 

 

 
Manylion eraill 
 

Cyflog:  Yn unol â phrofiad 

 

Cytundeb:  Parhaol 

 

Cyfnod prawf: 6 mis 

 

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

diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn. 

 

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 aelod o’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 ar ddydd Llun 10 Hydref 2022 at 

adnoddau.dynol@s4c.cymru neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, 

SA31 3EQ.   

Nid ydym yn derbyn CV. 



 

 

Ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn 

Saesneg. 

 

Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth  

 
Nid yw S4C yn caniatáu gwahaniaethu ar sail rhyw, hil, lliw, anabledd, cefndir ethnig neu 

economaidd-gymdeithasol, oedran, amgylchiadau teuluol, statws priodasol neu 

bartneriaeth sifil, gweithwyr amser llawn neu ran-amser, crefydd, safbwynt gwleidyddol, 

cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, defnydd ar iaith 

(heblaw lle bo’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i’r swydd) neu wahaniaeth 

amherthnasol arall ac mae’n ymroi i weithio gydag amrywiaeth mewn ffordd gadarnhaol.   

 

Mae S4C yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau o bobl sydd wedi’u 

tangynrychioli, gan gynnwys grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag 

anableddau.  Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn berthnasol a phenodir ar 

sail teilyngdod.  

 

  


