
 

 

Uwch Newyddiadurwr Digidol 

 

Teitl Swydd Uwch Newyddiadurwr Digidol 

 

Adran Cynnwys 

 

Teitl Swydd Rheolwr 

Llinell 

Golygydd Newyddion Digidol 

 

 

Lleoliad Canolfan yr Egin, Caerfyrddin 

Mae S4C yn gweithredu polisi Hybrid 

 

Teithio Bydd teithio achlysurol yn rhan o’r swydd, fel rheol o fewn y 

Deyrnas Unedig 

 

PWRPAS Y SWYDD 

 

Byddwch yn rhan o dîm o newyddiadurwyr digidol sydd yn dod a’r newyddion diweddaraf i 

gynulleidfa Gymraeg o amrywiol ffynonellau. Y nod yw cyrraedd a gwasanaethu cynulleidfa iau 

na’r hyn sy’n gwylio Newyddion S4C ar deledu, er mwyn iddyn nhw fedru cael newyddion 

amrywiol yn y Gymraeg, ar ffurf fideo a thestun, pryd bynnag a lle bynnag maen nhw eisiau. 

 

Byddwch yn rhan o ddatblygiad gwasanaeth arloesol fydd yn siapio hinsawdd newyddiadurol 

Cymru i’r dyfodol.  

 

PRIF DYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU 

Byddwch yn: 

• Trefnu a chynllunio amserlen casglu a chyhoeddi straeon gwreiddiol, straeon calendr a 

digwyddiadau yn ymwneud â newyddion yng Nghymru.  

• Goruchwylio cynnwys newyddion mewn arddull cyfoes digidol.  

 

• Golygu prif benawdau bachog sy’n denu sylw cynulleidfa.  

• Ysbrydoli ac arwain tîm i greu cynnwys digidol unigryw fydd yn adrodd straeon a 

phrofiadau unigolion.  

 

• Rheoli ffrydiau byw ar y cyfryngau cymdeithasol yn achlysurol. 

  

• Cynnal partneriaethau gyda chyflenwyr straeon ac adrannau gwahanol fydd yn bwydo 

cynnwys i’r gwasanaeth.  
 

• Gweithio gydag adrannau eraill yn S4C i sicrhau llwyddiant y cynnwys.  
 

• Ymateb i ddata defnyddwyr er mwyn gwerthuso llwyddiant y cynnwys sy’n cael ei 

gyhoeddi.  
 

• Datblygu dealltwriaeth gref o gynulleidfaoedd S4C.  
 

• Pan na fydd y Golygydd neu’r Dirprwy yn bresennol, arwain ac ysbrydoli tîm o  

newyddiadurwyr S4C.  
 

• Cyfrifoldeb dros gadw dyddiaduron tîm o newyddiadurwyr S4C.  



 

 

 

 

Manylion Person 

 

Nodwedd Hanfodol Dymunol 

Cymwysterau Gradd (neu gyfatebol). Cymhwyster ôl-raddedig mewn 

newyddiaduriaeth. 

 

Profiad Profiad sylweddol fel newyddiadurwr. 

 

Profiad Golygyddol. 

 

Sgiliau a 
Gwybodaeth 

Sgiliau newyddiadurol digidol o’r radd 

flaenaf. 

 

Diddordeb brwd mewn newyddion 

Cymreig a’r cyfryngau digidol. 

 

Syniadau creadigol a dyfeisgar am sut 

i ddatblygu gwasanaeth digidol o’r 

newydd a denu dilyniant. 

 

Dealltwriaeth o’r gyfraith yn ymwneud 

â’r wasg a’r cyfryngau 

Sgiliau ieithyddol cryf i sicrhau safon a 

chywirdeb, a’r ddawn i gynnal tôn ac 

arddull priodol ar gyfer y gwasanaeth. 

 

Y gallu i fentora 

Newyddiadurwyr digidol. 

 

Dealltwriaeth frwd o strategaeth 

Cynnwys S4C. 

 

• Comisiynu cynnwys yn fewnol gan y tîm 

 

• Comisiynu a churadu cynnwys gan bartneriaid 

 

• Sicrhau cywirdeb, cydymffurfiaeth a safon y cynnwys sydd yn cael ei gyhoeddi. 

 

• Disgwylir ichi ymgymryd ag unrhyw waith neu gyfrifoldebau rhesymol eraill sy’n codi o 

bryd i’w gilydd a dirprwyo ar ran eich Rheolwr Llinell yn eu habsenoldeb neu fel bo’n 

ofynnol yn y meysydd sy’n gysylltiedig a’ch gwaith chi. 

 

 

Fel aelod o staff S4C bydd gofyn ichi: 

• Fod yn ymwybodol o strategaeth S4C, a sicrhau eich bod yn  cymryd cyfrifoldeb personol 

i ddilyn ein  holl bolisïau a gweithdrefnau yn ôl y gofyn sy’n cynnwys gweithio o fewn 

canllawiau Iechyd a diogelwch, amrywiaeth a chynhwysiant, gwarchod data, canllawiau 

ariannol ac yn y blaen.   

 

• Cyfrannu mewn ffordd positif tuag at ddiwylliant a chyflawni strategaeth S4C. 

 

• Cydweithio gyda’ch rheolwr llinell a bod yn rhagweithiol wrth reoli a datblygu eich 

perfformiad eich hun. 

 

• Sicrhau eich bod yn gweithio mewn ffordd gadarnhaol, gydweithredol, draws-sefydliadol, 

sy'n datblygu gwasanaethau gwych i'n gwylwyr ar bob platfform ac yn sicrhau amgylchedd 

gwaith cadarnhaol, egnïol a chynhwysfawr sy’n trin pawb gyda pharch 



 

 

Y gallu i ddarganfod storïau a bod yn 

greadigol gyda’r cynnwys gan 

gynhyrchu cynnwys o safon sy’n dal y 

llygad ac yn creu sŵn. 

 

Gallu profedig  i greu a cynnal 

perthnasoedd cadarnhaol gyda ystod o 

rhanddeiliaid er mwyn datblygu a 

chynnal gwasanaethau. 

 

Barn olygyddol hyderus a chadarn. 

 

Dealltwriaeth gadarn o ofynion 

cynulleidfa o safbwynt newyddion a 

materion cyfoes gan gynnwys mewn 

perthynas â amryw o lwyfannau, 

sicrhau bod ffurfiau newydd ar 

gynnwys yn cael eu hystyried.  

 

Y gallu i gyfathrebu yn effeithiol ar 

lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg 

a’r Saesneg gyda ystod o bobl yn 

fewnol ac allanol ar bob lefel. 

 

Nodweddion 
Personol 

Yn angerddol am newyddion a 

chyrraedd cynulleidfaoedd newydd. 

 

Y gallu i weithio dan bwysau. 

 

Dealltwriaeth ac ymrwymiad i 

Strategaeth S4C  a pholisi. 

  

Amrywiaeth a chynhwysiant S4C 

Gyda greddf newyddiadurol cryf. 

 

Lefel uchel o uniondeb personol, a 

fynegir drwy ymddygiad.  

 

Hunanymwybyddiaeth a dealltwriaeth 

o'r angen i fod yn fodel rôl i eraill. 

 

Dangos Gwerthoedd ac Ymddygiadau 

sy'n cyd-fynd â gwerthoedd S4C. 

 

Parodrwydd i weithio'n hyblyg o ran 

oriau gwaith 7 diwrnod yr wythnos. 

 

 

Manylion Eraill 

 

Lleoliad: Lleoliad arferol eich gwaith fydd Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, 

Caerfyrddin SA31 3EQ.  Rydym yn gweithredu polisi gweithio hybrid. 

 

Cyflog:  £35,000 y flwyddyn ar sail pro rata 

 

Cytundeb:  12 mis 

 



 

 

Oriau gwaith: Bydd eich oriau gwaith arferol yn ôl patrwm sifft weithredol, sef 

cyfanswm o 22 awr yr wythnos. Byddwch yn gweithio o 8.00yb – 

8.00yp ar Ddydd Sadwrn a  Ddydd Sul ond oherwydd natur eich 

swydd mae’n ofynnol i’ch oriau gwaith fod yn hyblyg yn unol â’r 

gofyn.  Eich rôl yw cynnal gwasanaeth 7 diwrnod yr wythnos.  O 

ganlyniad bydd eich patrwm sifft yn unol â gofynion y gwasanaeth. 

Mae’n debygol y bydd angen i chi amrywio’r amseroedd hyn, gan 

gynnwys gweithio ar rai diwrnodau yn yr wythnos ôl y gofyn. 

 

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  

 
Dylid anfon ceisiadau erbyn 12.00 ar ddydd Llun 12 Rhagfyr 2022 at 

adnoddau.dynol@s4c.cymru neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, 

SA31 3EQ.   

Nid ydym yn derbyn CV. 

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.  

 

 

 


