
 
Cyfarwyddwr Digidol a Marchnata 

 

Diben y swydd: 

Mae S4C yn chwilio am weithiwr proffesiynol deinamig a medrus  i arwain a chyflwyno 

prosiect trawsnewid digidol a marchnata pum mlynedd i ategu cam nesaf taith S4C i fod yn 

ddarparwr cynnwys llinol a digidol cwbl integredig.  Bydd gan yr unigolyn sgiliau cyfathrebu 

eithriadol a phrofiad o arwain rhaglenni newid digidol a chorfforaethol.   

Cymwyseddau craidd 

• Profiad o gyflwyno arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol ar lefel Bwrdd ac Uwch Dîm 

Rheoli.  

• Profiad sylweddol o gyflwyno rhaglenni trawsnewid digidol ar raddfa fawr wedi'u hategu 

gan newid sefydliadol.   

• Hanes wedi’i brofi o greu a gweithredu strategaethau proffil uchel, brandio creadigol ac 

ymgysylltu.   

• Profiad o ddatblygu datrysiadau sy’n seiliedig ar ddata a rhoi'r defnyddiwr wrth wraidd 

datblygiadau newydd.  

 

Cyfrifoldebau 

• Datblygu a gweithredu strategaeth ddigidol a marchnata gwbl integredig bum 

mlynedd o hyd ar gyfer S4C, gan weithio ochr yn ochr â'r Cyfarwyddwr Cynnwys i 

leoli'r sianel trwy gynnwys, llwyfannau a negeseuon wedi'u targedu.  

• Arwain tîm Digidol a Marchnata newydd a datblygu cynlluniau cyfathrebu arloesol o 

ansawdd uchel i ategu a chyflawni strategaeth ddigidol newydd S4C. 

• Arwain strategaeth ddigidol a data S4C trwy wella amlygrwydd ac ymgysylltiad 

parhaus S4C Clic.  

• Datblygu ac arwain strategaeth sy'n seiliedig ar ddata ar gyfer S4C sy'n sail i 

gomisiynu a chyfathrebu wedi'i dargedu.  

• Ymestyn cyrhaeddiad a chynulleidfaoedd S4C trwy greu cynnwys o ansawdd uchel ar 

draws gwahanol lwyfannau gan gynnwys ar y sgrin ac ar y cyfryngau cymdeithasol.  

• Datblygu ymgyrchoedd cyfathrebu yn seiliedig ar gynulleidfaoedd, gan dargedu 

segmentau penodol o’r gynulleidfa gyda negeseuon priodol ac amserol.  

• Gweithio ochr yn ochr â'r tîm comisiynu i nodi a datblygu cynnwys i ehangu arlwy a 

chyrhaeddiad S4C ar gyfer cynulleidfaoedd presennol a chynulleidfaoedd newydd. 

 

 



 
• Chwarae rhan allweddol yn natblygiad pwrpas a chyfeiriad newydd i S4C, gan arwain 

ar ymgysylltu mewnol ac allanol i ddatblygu datganiad lleoli a brand newydd ar gyfer 

S4C. 

• Arwain ail-frandio arfaethedig S4C, gan ddatblygu cynllun ymgysylltu i ategu 

trawsnewid a lansio'r brand newydd.  

• Ochr yn ochr â'r Cyfarwyddwr Cynnwys, adeiladu ar y berthynas gadarn, arloesol a 

chynaliadwy â'r sector cynhyrchu yng Nghymru trwy ddigwyddiadau, diweddariadau 

a rhwydweithio rheolaidd. 

• Gweithio gyda'r Cyfarwyddwr Cynnwys Creadigol i gyflawni argymhellion adolygiad 

cynulleidfa a gweithgareddau ymgysylltu S4C. 

• Rheoli cyllidebau.  

• Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill. 

 

 

Manyleb person 
 

 

Nodweddion Hanfodol Dymunol 

Profiad  • Arweinyddiaeth strategol ar lefel Bwrdd ac 

Uwch-reolwyr.   

• Creu a chyflwyno strategaeth ddigidol sy'n 

seiliedig ar ddata.  

• Rheoli brand proffil uchel a lleoli digidol. 

Datblygu datrysiadau sy’n seiliedig ar ddata 

gyda’r defnyddiwr wrth wraidd datblygiadau 

newydd.  

• Dylanwadu ar randdeiliaid ac adrannau mewnol 

a darparu canllawiau strategol. Arwain, cymell 

a datblygu tîm o weithwyr proffesiynol yn 

llwyddiannus.   

 

Profiad o weithio yn y 

diwydiant darlledu. 

Sgiliau a 

gwybodaeth   

• Sgiliau arwain wedi’u profi.  

• Sgiliau rheoli uwch randdeiliaid rhagorol.  

• Y gallu i arwain a chyflawni rhaglen trawsnewid 

digidol ar raddfa fawr. 

• Angerdd dros y diwydiant digidol, y cyfryngau 

cymdeithasol a thechnoleg a dealltwriaeth gref 

ohonynt, gan gynnwys cyfleoedd diwydiant a 

chystadleuwyr.  

• Dealltwriaeth o bwysigrwydd amlygrwydd brand 

mewn perthynas ag ymgysylltu â defnyddwyr.  

Dealltwriaeth o'r sector 

darlledu. 



 
• Y gallu i ymestyn cyrhaeddiad a 

chynulleidfaoedd S4C trwy greu cynnwys o 

ansawdd uchel ar draws gwahanol lwyfannau 

gan gynnwys ar y sgrin ac ar y cyfryngau 

cymdeithasol   

• Datblygu ymgyrchoedd cyfathrebu yn seiliedig 

ar ddata. 

• Y gallu i drawsnewid fframweithiau marchnata a 

chyfathrebu etifeddol i fframweithiau digidol y 

genhedlaeth nesaf.   

• Y gallu i lunio strategaethau data i sbarduno 

gweithgareddau marchnata.  

• Cysylltiadau cryf ar draws pob sbectrwm o 

gyfryngau'r DU gan gynnwys cyfryngau 

digidol/cymdeithasol.  

• Cymraeg a Saesneg rhagorol, yn ysgrifenedig 

ac ar lafar. 

 

Nodweddion 

personol  

• Gwydn a rhagweithiol.  

• Sgiliau rhyngbersonol rhagorol i sefydlu 

hygrededd gydag uwch dimau, llunwyr barn, a 

dylanwadu ar y canfyddiad o S4C y dyfodol.  

• Y gallu i feddwl yn strategol a thactegol gyda'r 

gallu i ddatblygu strategaethau, tactegau a 

chanllawiau ar gyfer cyfathrebu.  

• Y gallu i feddwl yn greadigol ac ysbrydoli 

syniadau newydd, nodi cyfleoedd, datblygu 

potensial staff a chyflwyno strategaethau sy'n 

cael effaith fawr.  

• Profiad rhagorol o arwain ac ysbrydoli timau, yn 

ogystal â'r gallu i ennyn parch ar lefel uwch.  

• Y gallu i feithrin perthynas waith gynhyrchiol y 

tu mewn a'r tu allan i S4C, ac i ddylanwadu ar 

bobl ar bob lefel a'u perswadio er mwyn 

cyflawni nodau.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Manylion eraill 

 
Lleoliad S4C, Yr Egin, Caerfyrddin SA31 3EQ 

Rydym yn annog pob cyflogai i gael cydbwysedd iach rhwng bywyd a 

gwaith ac yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg, megis gweithio 

ystwyth, ynghyd ag ystod eang o batrymau gwaith gwahanol. Mae pob 

un ohonynt yn amodol ar anghenion busnes. 

Oherwydd yr achosion o Coronafeirws, mae S4C wedi lleihau mynediad 

i'w swyddfeydd ar gyfer staff nad ydynt yn ymwneud â darlledu er 

mwyn sicrhau diogelwch a lles unigolion ac i ddiogelu darlledu.  Felly, 

efallai y bydd gofyn i chi weithio o bell wrth ymuno â'r sefydliad os 

yw'r cyfyngiadau hyn yn dal i fod ar waith. 

 

Cyflog Yn unol â phrofiad 

Cytundeb 5 mlynedd 

Oriau 35.75 awr yr wythnos 

 

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 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 

 
 

Eich Cais Anfonwch lythyr eglurhaol yn ogystal â’ch ffurflen gais. Dywedwch 

wrthym pam mae'r swydd hon o ddiddordeb i chi, sut rydych chi'n 

gymwys i fodloni'r gofynion e.e. os oes gennych gymwysterau neu brofiad 

perthnasol, neu os oes gennych ddiddordeb penodol yn y rôl.   

 

Cewch gyflwyno’ch cais yn Gymraeg neu yn Saesneg. Ni fydd cais a 

gyflwynir yn Saesneg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn 

Gymraeg.   

 

Dyddiad Cau 12.00 y prynhawn ar ddydd Llun 26 Hydref 2020 

 

Ceisiadau Dylid anfon ceisiadau at adnoddau.dynol@s4c.co.uk neu'r adran Adnoddau 

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

Nid ydym yn derbyn CV. 

 

Cyfle Cyfartal ag Amrywiaeth 

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. 


