
 

 

Swyddog Materion Busnes  

 

Fel Swyddog Materion Busnes, byddwch yn rhan o’r Tîm Cyfreithiol a Busnes, sydd yn 

dîm brwdfrydig yn sicrhau dyfodol ffyniannus i’r sianel. Byddwch yn cefnogi tîm 

comisiynu S4C er mwyn sicrhau comisiynu’r holl raglenni teledu a chynnwys digidol sy’n 

ymddangos ar wasanaethau S4C bob blwyddyn. Mae’r gwaith yn ddiddorol ac yn 

amrywiol, gyda chyswllt rheolaidd gyda’r sector gynhyrchu. Byddwch yn atebol i’r Uwch-

Swyddog Materion Busnes. 

 

Disgrifiad swydd 

Yn benodol, byddwch yn gwneud y canlynol: 

• Cydweithio yn agos gyda chydweithwyr ar draws adrannau er mwyn sicrhau bod 

unrhyw gynnwys sy’n cael ei gomisiynu gan S4C yn cael ei lywio a’i weinyddu’n 

effeithiol o’r syniad cychwynnol drwy’r broses gomisiynu a chytundebu hyd at 

ddarlledu ac adolygu. 

• Sicrhau bod yr holl wybodaeth am y prosiectau ar gael i’r comisiynydd perthnasol 

ac i dimoedd ac adrannau eraill S4C ar hyd y daith. Mae angen felly’r gallu i 

gyfathrebu’n effeithiol a’r gallu i ddefnyddio systemau cyfrifiadurol. Yn bwynt 

cyswllt pwysig rhwng comisiynwyr S4C a’r cwmnïau cynhyrchu. Chi fydd yn 

sicrhau bod brîff golygyddol a busnes ar gyfer pob rhaglen neu gynnwys arall yn 

cael eu cwblhau’n gywir er mwyn adlewyrchu’r cytundeb rhwng S4C a’r cwmni 

cynhyrchu. 

• Rheoli’r gwaith o gydlynu’r wybodaeth a’r gwahanol elfennau ynghlwm â’r broses 

gomisiynu o’r syniad cychwynnol hyd at dderbyn yr holl ddeunydd cyfleu, gan 

gyfathrebu’n effeithiol gyda thimoedd ac adrannau eraill o fewn S4C. 

• Chi fydd yn darparu cytundebau i’r cwmnïau cynhyrchu gan gynnwys trwyddedau 

a chytundebau safonol yn unol â’r Telerau Masnach gan drafod a sicrhau’r 

cliriadau sydd eu hangen ar S4C. Bydd angen cydweithio’n effeithiol gyda’r Tim 

Cyfreithiol o dro i dro ar gytundebau mwy cymhleth. 

• Lle’n briodol, bydd angen paratoi dogfennau a chydlynu prosesau tendr neu 

gystadleuaeth mewn cydweithrediad gyda’r Tim Cyfreithiol.  

• Mae angen bod yn drefnus gan mai chi fydd â gofal sicrhau bod unrhyw waith 

papur sydd ei angen ar S4C gan gwmni cynhyrchu yn cael ei gyfleu yn gyflawn a 

phrydlon i S4C. 

 

 

 

Manyleb yr Person 

 

Nodweddion Hanfodol Dymunol 

Profiad 

 

Profiad o weithio’n drefnus 

Profiad o fedru cyd-weithio ag ystod 

eang o bobl 

Profiad o lunio a negydu 

cytundebau. 

Profiad o lunio a negydu cytundebau 

hawliau. 



 

 

 

  

Profiad o glirio hawliau.  

Profiad o ddelio â hawliau yn y maes 

teledu ac aml-gyfrwng. 

 

Profiad o weithio yn y sector 

gynhyrchu cynnwys teledu neu 

ddigidol neu o ddelio gyda’r sectorau 

hynny. 

 

Sgiliau a 

gwybodaeth 

 

Y gallu i ddehongli a chyflwyno 

gwybodaeth yn gryno ac yn glir. 

 

Y gallu i gyfathrebu yn rhugl ac 

effeithiol yn y Gymraeg a’r Saesneg, 

yn ysgrifenedig ac ar lafar. 

 

Y gallu i flaenoriaethu a rheoli 

gwaith yn effeithiol. 

 

Y gallu i reoli cyllidebau prosiectau 

penodol. 

 

Sgiliau cyfrifiadurol cryf. 

 

Dealltwriaeth o’r gyfundrefn a 

chytundebau hawliau yn y maes 

darlledu. 

Dealltwriaeth o amrywiol ffyrdd o 

gyllido cynnwys teledu a digidol, gan 

gynnwys cyd-gynyrchiadau.  

Defnydd o feddalwedd cyllidebol / 

ariannol. 

Y gallu i gynnal perthynas adeiladol 

gyda’r sector teledu a digidol a 

deiliaid hawliau eraill. 

 

Nodweddion 

personol 

 

Yn berson dibynadwy a threfnus.  

 

Y gallu i weithio’n gyflym ac yn gywir 

o dan bwysau.  

 

Agwedd positif a deinamig tuag at y 

swydd.  

 

Agwedd hyblyg ac yn barod i weithio 

yn unol ag anghenion y 

swydd/gwasanaeth.  

 

Hunan-gymhelliol, ac yn gallu 

gweithio heb oruchwyliaeth ar ôl 

cyfnod o hyfforddiant cychwynnol. 

 

 

 

Manylion pellach  

 

Lleoliad:  S4C, Yr Egin, Caerfyrddin SA31 3EQ 

Cyflog:   £20,000 - £30,000 p.a. 

Cytundeb:   Parhaol 



 

 

 

Oriau gwaith: 35¾ yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylir  hyblygrwydd, gan 

gynnwys gweithio ar rai penwythnosau a gwyliau banc.  

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 

Dylid anfon ceisiadau erbyn 5:00 y prynhawn ar 1 Gorffennaf 2019 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. 

 


