
 
 

Swyddog Cyfathrebu (Ebyst) 

 

Disgrifiad swydd  

 

Ar 17 Tachwedd 2021 roedd 245,436 unigolyn wedi creu cyfrif S4C Clic. O’r rheini roedd 

72,059 wedi cytuno i dderbyn e-byst hyrwyddo. Fel aelod o’r Adran Ddigidol a Marchnata  

byddwch yn gyfrifol am gynllunio, ysgrifennu a chyhoeddi e-byst am raglenni, cynnwys a 

gwasanaethau S4C.  

 

Eich gwaith chi fydd defnyddio’ch sgiliau ysgrifennu creadigol i ddenu tanysgrifwyr i wylio 

cynnwys S4C naill ai ar deledu, drwy S4C Clic neu ar lwyfannau eraill (Facebook, 

YouTube ayyb). Byddwch yn rhag hyrwyddo, hyrwyddo ar alw a hyrwyddo cynnwys 

egsliwsif ar S4C Clic.  

 

Byddwch yn defnyddio’ch sgiliau trin data i ddewis a dethol cyfeiriadau e-bost er mwyn 

targedu pobl yn ôl eu grwpiau diddordeb e.e. pêl-droed, rygbi, neu ddrama. Yn ogystal 

byddwch yn gweithio i adnabod ffyrdd o gysylltu â phobl i’w denu i wylio mwy e.e. trwy 

gydweithio gyda swyddogion ymchwil i ddeall tueddiadau ymddygiad gwylio a chynnig 

cynnwys ychwanegol o ddiddordeb posib.  

 

Byddwch yn gweithio gydag aelodau eraill o’r Adran Ddigidol a Marchnata er mwyn dewis 

lluniau trawiadol, cysylltu i promos neu ein platfformau cyfryngau cymdeithasol a 

phlethu gydag ymgyrchoedd hyrwyddo.  

 

Byddwch yn trefnu cystadlaethau rheolaidd er mwyn ymgysylltu gyda thanysgrifwyr ac 

er mwyn annog ffyddlondeb a gwella’r raddfa agor.  

 

Bydd angen i chi werthuso’ch gwaith er mwyn sicrhau fod yr ebyst yn cyrraedd meinciau 

diwydiant gan arbrofi i ddarganfod ffyrdd o wella ymgysylltiad a throsi i wylio.  

 

Byddwch yn gyfrifol am reoli’r basdata o ddydd i ddydd felly bydd disgwyl dealltwriaeth o 

anghenion ac oblygiadau rheoli a diogelu data - GDPR  

 

Fel aelod o’r Adran Ddigidol a Marchnata byddwch yn rhan o bresenoldeb S4C ym mhrif 

ddigwyddiadau Cymru (gan weithio ar benwythnosau/nosweithiau neu wyliau banc). Fel 

aelod o’r Adran Ddigidol a Marchata byddwch hefyd yn cynorthwyo mewn digwyddiadau 

corfforaethol S4C e.e. cyfarfodydd cyhoeddus, lansiadau ac yn y blaen.  

 

Disgwylir i chi hefyd ymgymryd ag unrhyw waith neu gyfrifoldebau rhesymol eraill sy’n 

codi o bryd i’w gilydd.  

 

Manyleb Person  

 

Nodweddion 

 

Hanfodol  

 

 

Dymunol  

Profiad  Profiad o weithio’n 

llwyddiannus ar 

ymgyrchoedd hyrwyddo.  

 

Profiad o adeiladu a 

datblygu perthnasau 

allweddol.  

Profiad o ddefnyddio bas-

data MS Excel neu tebyg  



 

 

 

Manylion eraill  

 

Lleoliad:  Mae mwyafrif o’r tîm Hyrwyddo wedi cael ei lleoli yn yr Egin, Caerfyrddin, 

ond rydyn ni’n gweithredu polisi gweithio hybrid, felly rydyn ni’n rhoi’r 

cyfle i staff gweithio ar ddesgiau yn ein Swyddfa yng Nghaernarfon 

 

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:  £25,000-£30,000 

 

Cytundeb:  Parhaol  

 

Oriau gwaith: 35¾ yr wythnos 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: 6 mis  

 

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 

Sgiliau a gwybodaeth  Sgiliau cyfathrebu 

cyffredinol rhagorol.  

 

Y gallu i ddefnyddio pecyn 

MS Office 365  

 

Y gallu i ysgrifennu yn y 

Gymraeg a Saesneg mewn 

ffordd atyniadol a hygyrch.  

 

Y gallu i weithio yn fanwl 

ac yn gywir gan dalu sylw i 

fanylion.  

 

Profiad o weithio gyda’r 

system rheoli e-byst 

MailChimp neu tebyg.  

 

Dealltwriaeth o hyrwyddo a 

marchnata digidol.  

 

Dealltwriaeth o oblygiadau 

GDPR  

Nodweddion personol  Y gallu i weithio fel 

unigolyn ac fel rhan o dîm.  

 

Y gallu i feddwl yn 

greadigol. 

 

 



 
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 cyflwyno ceisiadau erbyn 12:00 yn y prynhawn ar ddydd Llun, 6 Rhagfyr  2021 i 

adnoddau.dynol@s4c.cymru neu’r Adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C:Yr Egin, 

Caerfyrddin SA31 3EQ. Ni dderbynnir CV.  

 

Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg 

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

 

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

gefndir economaidd cymdeithasol, oedran, sefyllfa deuluol, statws priodasol neu 

bartneriaeth sifil, gweithwyr rhan neu lawn amser, crefydd, gwleidyddiaeth, tueddfryd 

rhywiol, ailbennu rhyw, beichiogrwydd a mamolaeth, defnydd o iaith (heblaw lle mae’r 

gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn angenrheidiol ar gyfer swydd) 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. 

 

 


