
 

Cyfreithiwr  

 

Disgrifiad swydd 

 

Fel aelod o Dîm Cyfreithiol S4C, byddwch yn cyfrannu i waith y tîm, sy’n darparu cymorth a 

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

agwedd o wasanaethau S4C. 

 

Bydd y meysydd gwaith yn cynnwys (heb gyfyngiad): 

 

• Trwyddedau a chytundebau hawliau ar gyfer cynnwys 

• Materion cydymffurfiaeth rhaglenni a chynnwys digidol 

• Cytundebau masnachol cyffredinol ar draws adrannau S4C 

• Ymchwil i wahanol gyfreithiau a/neu reoliadau sy’n berthnasol i S4C 

• Drafftio a diweddaru cytundebau, polisiau a dogfennau corfforaethol 

• Darparu cyngor cyfreithiol a rheoleiddiol perthnasol i S4C 

• Darparu cyngor ar faterion ymarferol yn ymwneud â chystadlaethau 

• Darparu cyngor ar faterion cyfreithiau data personol 

 

 

Disgwylir ichi ymgymryd â gwaith cyfreithiol i wahanol adrannau a thimoedd S4C yn ôl y gofyn ac i 

fod yn rhan o dimoedd prosiect o bryd i’w gilydd. Bydd gofyn i chi hefyd weithio gyda chyfreithwyr 

allanol a ddefnyddir gan S4C ar brosiectau penodol. 

 

Disgwylir ichi ymgymryd ag unrhyw waith neu gyfrifoldebau rhesymol sy’n codi o bryd i’w gilydd. 

 

Byddwch yn helpu i sicrhau ein bod yn gweithredu yn effeithiol ac yn unol â’n hymrwymiadau 

strategol a statudol.  

 

Byddwch yn cyfrannu at drafodaethau a chyfarfodydd sydd yn ymwneud yn benodol â’ch prif 

gyfrifoldebau unigol ac yn fwy eang lle mae budd i S4C yn gyffredinol. Bydd disgwyl ichi gael 

sgiliau cyfathrebu da a’ch bod yn medru cyfathrebu effeithiol gydag ystod eang o bobl. 

 

Bydd dyletswydd arnoch i weithio gyda S4C er mwyn sicrhau bod eich cydweithwyr yn cael eu trin 

gyda pharch ac urddas a byddwch yn hybu cyfle cyfartal trwy bob agwedd o’r busnes, yn unol â 

pholisïau perthnasol S4C. 

 

Er mwyn sicrhau gweithle diogel i staff byddwch yn gweithio yn unol â’r polisi Iechyd a Diogelwch a 

byddwch yn gweithredu awgrymiadau asesiadau risg.  

 

Manyleb person 

 

Nodweddion Hanfodol Dymunol 

Cymwysterau Cyfreithiwr cymwysedig  

Profiad Profiad o ddrafftio cytundebau 

masnachol cyffredinol 

Rhywfaint o brofiad ôl-gymhwysol  

 

Profiad o ddrafftio a negydu cytundebau yn 

delio â materion hawlfraint, yn ddelfrydol o 

fewn y diwydiant teledu/ffilmiau. 

 

Profiad o ddrafftio polisïau yn seiliedig ar 

ofynion statudol 

 

Profiad o ddrafftio a negydu cytundebau 

masnachol yn ymwneud â thechnoleg 

 

 



 

 

Sgiliau a 

gwybodaeth 

Bydd gan y person llwyddiannus 

sgiliau cyfathrebu gwych a’r gallu i:  

• egluro materion/pwyntiau 

cyfreithiol mewn modd syml a 

chryno 

• weithio’n annibynnol 

• weithio mewn tim gyda 

chyfreithwyr a rheini nad sy’n 

gyfreithwyr yn effeithiol 

• ganfod datrysiad syml i broblemau 

amrywiol 

• gyfathrebu ystod o ddatrysiadau i 

broblem a chynghori ar y datrysiad 

gorau 

• siarad ac ysgrifennu Cymraeg a 

Saesneg cywir 

• ddarllen, dehongli a drafftio 

cytundebau yn Gymraeg a 

Saesneg 

• ddarparu cyngor cyfreithiol ar lafar 

ac yn ysgrifenedig trwy gyfrwng y 

Gymraeg a’r Saesneg 

• reoli pwysau gwaith a delio yn 

effeithiol â mwy nag un darn o 

waith yn amserol 

• reoli disgwyliadau y cleient o fewn 

y busnes am amseriad cwblhau 

darn o waith  

• i weithio yn fanwl gywir ac yn 

gyflym o dan bwysedd 

 

Gwybodaeth am God Ofcom a sut y dylid 

dehongli’r Cod wrth ystyried syniadau am 

raglenni 

 

Ymwybyddiaeth o gyfraith dirmyg llys a 

difenwad 

 

Ymwybyddiaeth o gyfraith diogelu data a 

rhyddid gwybodaeth  

 

Ymwybyddiaeth o gyfraith caffael  

 

Ymwybyddiaeth o hawliau undebol a 

chasglu cerddoriaeth  

 

Ymwybyddiaeth o gyfraith cyhoeddus 

 

Nodweddion 

personol 

 

• Agwedd bositif at waith a gweithio 

mewn tim 

• Person hawddgar 

• Person brwdfrydig 

• Person cyfrifol a chydwybodol 

• Parodrwydd a gallu i addasu ac 

ymgymryd â meysydd newydd 

 

 

 

Manylion eraill 

 

Lleoliad: Lleoliad arferol eich gwaith fydd Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin. Disgwylir i chi weithio 

tridiau yr wythnos yn yr Egin, ond cynigir yr opsiwn i weithio’n hyblyg am ddeuddydd yr 

wythnos. Mae S4C yn cynnig trefniadau gweithio’n hyblyg i’w staff. 

Cyflog: Yn unol â phrofiad 

Cytundeb:  Parhaol 

Oriau gwaith: 35.75 awr yr wythnos. Ystyrir ceisiadau i weithio rhan amser gyda chyflog pro rata. 

Cyfnod Prawf: 6 mis 

Pensiwn: Cynllun Pensiwn Personol Grŵp. Bydd y cyflogwr yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r 

Cynllun.  Bydd disgwyl i chi gyfrannu 5%. 



 

 

Ceisiadau  

 
Dylid anfon ceisiadau erbyn 17:15 ar 17 Hydref 2019 i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu drwy’r 

post at: Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.  

 

Ni fydd CV yn cael ei dderbyn. 

 

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.  

 


