
 

 

Swyddog Materion Cyhoeddus  
 

Disgrifiad swydd 
 

Mae’r Swyddog Materion Cyhoeddus yn ganolog i waith ymgysylltu S4C gydag ystod o 

bartneriaid a sefydliadau allanol gan gynnwys Aelodau Senedd Cymru, Llywodraeth 

Cymru, Aelodau Seneddol, Llywodraeth San Steffan a llu o fudiadau Cymraeg a Chymreig 

megis: Mudiad Meithrin, Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Urdd Gobaith Cymru 

ac yn y blaen. 

 

Hefyd mae’r Swyddog Materion Cyhoeddus yn gyfrifol am drefnu digwyddiadau 

corfforaethol S4C. Gall hyn olygu cyfarfodydd cyhoeddus, dangosiadau a derbyniadau ar 

hyd a lled Cymru a Lloegr. 

 

Y Swyddog Materion Cyhoeddus fydd hefyd yn gyfrifol am drefnu ymweliadau a 

digwyddiadau ar gyfer gwleidyddion a gwneuthurwyr a dylanwadwyr polisi yng Nghymru 

a Phrydain. 

 

Bydd y swyddog hefyd yn cynorthwyo gyda llunio a datblygu polisïau corfforaethol. 
 

Rhan bwysig o waith y Swyddog Materion Cyhoeddus yw newyddlen fisol sy’n mynd i 

ddylanwadwyr polisi yn nodi datblygiadau a llwyddiannau S4C. 

 

Y nod gyda’r holl gysylltiadau hyn yw sicrhau fod gwahanol sefydliadau yn deall 

blaenoriaethau S4C a bod S4C yn ei thro yn deall blaenoriaethau a’r hyn sydd ar droed 

gan yr amrywiol sefydliadau. Drwy hyn bydd S4C yn gallu gweithredu ar y cyd gyda 

phartneriaid mewn modd perthnasol a cynhwysol. 

 

Yn ogystal â chynnal perthynas gyda’r amrywiol gyrff bydd y Swyddog Materion Cyhoeddus 

yn cynorthwyo i baratoi brîff ysgrifenedig ar gyfer Prif Weithredwr a Chadeirydd S4C ar 

gyfer cyfarfodydd a chyfweliadau. Trwy wasanaeth proffesiynol bydd y swyddog yn 

monitro digwyddiadau gwleidyddol yn San Steffan a Bae Caerdydd. 

 

Bydd deiliad y swydd hon hefyd yn brif gyswllt rhwng S4C a sefydliadau megis BAFTA 

Cymru, Grŵp cyfathrebu sefydliadau Cymraeg (angen yr union deitl)  a gwahanol fforymau 

iaith. 

 

Mae’r swydd yn gofyn am berson sydd â chrebwyll gwleidyddol, efo’r hyder â’r profiad i 

weithredu ar liwt ei hun, ond hefyd yn gwybod pryd i ymgynghori ac yn gyfforddus yn 

delio gydag amrywiaeth eang o bobl mewn pob math o sefyllfaoedd.  

 

Oherwydd natur y gwaith mae’r swydd hon yn gofyn am rywun sydd yn hyblyg ac yn fodlon 

gweithio tu hwnt i oriau swyddfa o bryd i’w gilydd. 

 

 



 

 

 

Manyleb Person 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodweddion Hanfodol Dymunol 

 

Profiad 

 

 

Profiad o drefnu digwyddiadau. 

 

Dealltwriaeth o gyd-destun statudol a 

rheolaethol S4C 

 

Dealltwriaeth o gyd-destun diwylliannol 

S4C a lle’r sianel o fewn bywyd 

cyhoeddus Cymru. 

 

Dealltwriaeth o wleidyddiaeth Gymreig a 

Phrydeinig 

 

 

 

Profiad o gyfathrebu corfforaethol. 

 

Profiad o adeiladu a datblygu 

perthnasau allweddol. 

 

Profiad o ddatblygu polisïau 

corfforaethol. 

 

 

Sgiliau a 

gwybodaeth 

 

Sgiliau cyfathrebu Cymraeg a Saesneg, 

ar lafar ac yn ysgrifenedig, o’r safon 

uchaf. 

 

Sgiliau trefnu a chynllunio rhagorol. 

 

Y gallu i ddefnyddio pecyn meddalwedd 

MS Office (Word, Excel, PowerPoint, 

Teams). 

 

Trwydded yrru llawn. 

 

 

Diddordeb yng ngwleidyddiaeth 

Cymru. 

 

Y gallu i siarad iaith/ieithoedd 

ychwanegol. 

 

Nodweddion 

personol 

 

 

Y gallu i weithio’n gyflym a chywir o dan 

bwysedd. 

 

Y gallu i weithio heb oruchwyliaeth. 

 

Yr hyder i ddelio gyda’r cyhoedd ac 

unigolion pwysig fel ei gilydd mewn 

ffordd gynhwysol a chlir. 

 

Parodrwydd i fod yn hyblyg gan fod peth 

gwaith yn digwydd gyda’r nos neu ar 

benwythnosau. 

 

 



 

 

Manylion eraill 

Lleoliad:  Canolfan 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:  £26,000 - £31,000 y flwyddyn 

 

Cytundeb:  12 mis  

 

Oriau gwaith: 35¾ 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  

 

Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 12:00 yn y prynhawn ar 31 Ionawr 2022 i 

adnoddau.dynol@s4c.cymru neu’r Adran Adnoddau Dynol, 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, 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. 

 


