
 

  

Rheolwr Prosiect 

 

Cefndir 

 

Mae S4C yn gweithredu ei rhaglen trawsnewid dros y 5 mlynedd nesaf sydd yn cynnwys nifer 

o brosiectau strategol bwysig. Mae’r prosiectau hyn yn amrywio o ran graddfa ac uchelgais ond 

mae un elfen nodweddiadol iddyn nhw i gyd: newid. Ymhlith portffolio cyfredol S4C o brosiectau 

mae, newid i fod yn gyhoeddwr cynnwys ar draws aml lwyfannau, gweithredu prosiectau data 

a brand a nifer o brosiectau newid llai sy’n canolbwyntio ar ddatblygiad a diwylliant sefydliadol. 

 

Prif Gyfrifoldebau  

 

Bydd y Rheolwr Prosiect yn arwain y portffolio o brosiectau trwy eu cylchoedd bywyd, gan 

sicrhau bod prif elfennau’r prosiectau’n cael eu cyflwyno yn unol ag amser, safon a chost 

briodol. Bydd y Rheolwr Prosiect yn llysgennad dros newid. Bydd y Rheolwr hefyd yn sicrhau 

bod prosiectau sy’n dod i’r amlwg yn cyd-fynd â strategaeth. Bydd y Rheolwr yn gyfrifol am 

rhaglen trawsnewid ar adroddiad cyson i’r Bwrdd a DCMS. 

 

Bydd y llif gwaith yn cynnwys y canlynol ond ni fydd yn gyfyngedig iddynt: 

 

• Brandio, amlygrwydd a chyfathrebu 

• Technegol a systemau 

• Cyfreithiol 

• Ariannol a chyllid 

• Prosesau comisiynu a chyhoeddi 

 

Byddwch yn cyfrannu syniadau yn rhagweithiol tuag at y ffordd yr ydym yn gweithio ac yn 

cynorthwyo â gweithredu prosesau/systemau newydd er mwyn gwella S4C. 

 

Byddwch yn gweithio’n agos â’r timau mewnol perthnasol, yn arwain y gwaith ac yn cydlynu 

rhwng y ffrydiau amrywiol er mwyn sicrhau bod targedau ac amcanion yn cael eu diwallu yn 

unol â’r gofynion amser a gofynion y gyllideb.  

 

Byddwch yn ddolen gyswllt rhwng Canolfan S4C Yr Egin a staff S4C er mwyn sicrhau bod 

pencadlys S4C yn cyfrannu’n bositif tuag gwireddu gweledigaeth y ganolfan. 

 

Bydd y Rheolwr Prosiect hefyd yn arwain ar brosiectau arbennig sy’n gydnaws â strategaeth 

S4C e.e. prosiect Media Cymru. 

 

Bydd y Rheolwr Prosiect yn cynorthwyo’r tîm Rheoli â chynlluniau tymor hir gweithgareddau 

S4C, yn sefydlu partneriaethau creadigol a busnes, yn sicrhau amlygrwydd brand S4C â’r 

gymuned yn y De Orllewin a gweddill Cymru. 

Bydd angen i’r rôl yma cael trosolwg o’r prosiectau i wireddu y strategaeth 2022 – 27 a 

chydlynu elfennau gyda’r tîm rheoli a tîm S4C. 

Mae yn y hanfodol fod y Rheolwr yn gallu cyfathrebu yn effeithiol ar draws S4C, Bwrdd a 

phartneriaid allanol S4C fel BBC a DCMS. 

Bydd disgwyl i chi ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill yr ystyrir eu bod yn briodol 

gan y Prif Weithredwr neu unrhyw ddirprwy iddo ef/iddi hi. 

 

Priodoleddau, Sgiliau a Phrofiad 

 

• Profiad sylweddol mewn swydd berthnasol, yn ddelfrydol trwy fod yn rhan o brosiectau 

mawr neu gymhleth. Arbenigedd sydd wedi ei ddatblygu’n dda a hanes profedig o 

gyflwyno prosiectau’n llwyddiannus. 



 

  

• Profiad o arwain tîm a dylanwadu ar draws pob lefel. Gallu i ddirprwyo a chefnogi 

gweithwyr a chyflenwyr o bell. 

• Safonau ardderchog o drefniadaeth bersonol. Trefnus, wedi eich gyrru gan broses, yn 

gallu canolbwyntio ar ddyddiadau targed a phethau y gellir eu cyflawni, a’r gallu i roi 

sylw craff i fanylion heb golli golwg ar y darlun ehangach. 

• Sgiliau rhyngbersonol a mewnol ardderchog o ran perthnasoedd â chleientiaid, gan 

gynnwys yn benodol sgiliau dylanwadu, y gallu i ymgysylltu’n effeithiol â phobl ar bob 

lefel, a sensitifrwydd tuag at bryderon staff sy’n wynebu newid mawr. 

• Arbenigedd sydd wedi ei ddatblygu’n dda a hanes profedig o ddefnyddio technegau 

rheoli/cynllunio prosiectau mewn amgylchedd sy’n destun ansicrwydd, amwysedd a 

newid mawr.  

• Profiad o ysgogi tîm gyda gwybodaeth a phrofiad amrywiol o reoli prosiectau.  

• Profiad o gyfarwyddo newidiadau mewn cynlluniau prosiectau a symud dyddiadau cau 

yn ôl yr angen. 

• Profiad o IAAP a sicrhau bod prosiectau’n digwydd yn unol â threfniadau llywodraethant 

S4C. 

• Gwybodaeth am feddalwedd MS fel Project, Visio ac Excel 

• Gyda chymhwyster yn y maes e.e. Prince2 

 
Manyleb Person 

 

Nodweddion Hanfodol Dymunol 

 

Profiad 

 

 

Profiad o arwain a rheoli prosiectau 

gydag amryw ffrydiau gwaith, gyda thrac 

record o gyflawni prosiectau yn 

llwyddiannus. 

 

 

 

 

Profiad o weithio ar brosiectau 

yn y maes creadigol/cyfryngau. 

 

 

 

Sgiliau a 

gwybodaeth 

 

Y gallu i ddeall a dadansoddi gofynion 

ystod eang o ffrydiau gwaith. 

 

Y gallu i ddelio gyda, a datrys problemau 

a materion gweithredol sydd yn codi yn 

gyson mewn prosiectau mawr a 

chymhleth. 

 

Sgiliau trefniadol cryf. 

 

Y gallu i ddeall a gweithio o fewn 

cyllidebau. 

 

Y gallu i weithio gyda thrydydd parti neu 

bartïon er mwyn cyflawni gwahanol 

elfennau o’r prosiectau. 

 

Y gallu i ennyn parch cyd-weithwyr a’u 

hysgogi i gydweithio er mwyn cyflawni 

amcanion prosiect.  

 

Y gallu i gyfathrebu’n rhugl yn y 

Gymraeg a’r Saesneg (ar lafar ac yn 

ysgrifenedig). 

 

Cymhwyster rheoli prosiect. 

 

Ymwybyddiaeth a dealltwriaeth 

o brosesau gwaith darlledwr fel 

S4C. 

 

Dealltwriaeth o feddalwedd 

megis MS Project. 

 

 

 

 



 

  

 

 
Manylion Eraill 

 

Lleoliad: Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ.  Rydym 

yn gweithredu polisi hybrid ynghyd ag ystod eang o batrymau gwaith 

hyblyg.   

 

Cyflog: £40,000 - £50,000 y flwyddyn, yn ddibynnol ar profiad. 

 

Cytundeb:  5 mlynedd 

 

Oriau gwaith: 35¾ yr wythnos.  Oherwydd natur y swydd, disgwylir hyblygrwydd, gan 

gynnwys gweithio tu allan i oriau swyddfa, 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 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  

 

Os am wneud cais, dylid anfon ffurflen cais i adnoddau.dynol@S4C.cymru neu Adnoddau Dynol, 

S4C, Canolfan yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ erbyn 12.00 ar ddydd Llun 22 

Awst 2022. 

 

Nid ydym yn derbyn CV. 

 

Y gallu i diweddaru rhanddeiliaid o 

gynnydd prosiect(au) mewn ffordd 

priodol. 

 

 

Nodweddion 

personol 

 

Y gallu i gyfathrebu gyda phobl ar bob 

lefel. 

 

Y gallu i weithio mewn tîm a chynnig 

cyngor ac arweiniad yn ôl y gofyn. 

 

Y gallu i weithio heb oruchwyliaeth. 

 

Hunan gymhellol, gyda’r gallu i weithio i 

amserlenni mewnol ac allanol y prosiect. 

 

Sgiliau cyfathrebu cryf (ar lafar ac yn 

ysgrifenedig) ynghyd â’r gallu i drafod a 

datrys materion sensitif ac anodd gyda 

chydweithwyr mewnol ac allanol. 

 

Sgiliau rhyngbersonol cryf mewn 

sefyllfaoedd ffurfiol ac anffurfiol.  
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Mi fydd cyfweliadau yn cael ei chynnal ar ddydd Iau 1 Medi 2022. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 


