
 

 

Datblygwr Gwe 

 

Pwrpas S4C 

 

Pwrpas S4C yw gwasanaethu’r gynulleidfa gyda chynnwys sy’n diddanu, cyffroi ac sy’n 

adlewyrchu Cymru yn ei holl amrywiaeth. Fel darlledwr gwasanaeth cyhoeddus, mae 

gennym ddyletswydd i greu llwyfan ac ecosystem i ysgogi’r diwydiannau creadigol yng 

Nghymru i greu cynnwys uchelgeisiol ac unigryw sy’n apelio at bob oedran, cefndir a gallu 

ieithyddol. Nod S4C yw bod yn gyrchfan ar gyfer cynnwys Cymraeg creadigol, diddorol a 

deniadol i’w fwynhau ar amrywiaeth o lwyfannau yng Nghymru a thu hwnt.    

 

Mae’r ffordd y mae defnyddwyr yn ymwneud â chynnwys wedi newid yn sylweddol a rhaid 

i S4C ymateb i’r her yn fwy nag erioed. Mae angen i’r gynulleidfa gael ei hadnabod yn well, 

ac mae angen ymateb i’w hanghenion a chyhoeddi cynnwys ar lwyfannau o’i dewis. Mae 

creadigrwydd wrth wraidd ein gwaith a gyflawnir drwy weithio’n agos gyda’r sector 

creadigol. 

 

 

Pwrpas y Swydd 

 

Datblygu darpariaethau digidol S4C, gwella profiad y defnyddiwr, a chyflwyno nodweddion 

newydd ynghyd â datblygu llwyfannau a gwasanaethau newydd. 

 

 

Adran 

Mae’r rôl hon yn rhan o’n Hadran Ddigidol a Marchnata ac mae’n rhan o’r tîm Datblygu.  

Byddwch yn adrodd i’r Uwch Ddatblygwr. 

 

Atebolrwydd a Phrif gyfrifoldebau 

Datblygu a chynnal a chadw  

Adolygu a diweddaru ymarferoldeb  

Cysylltu â chyflenwyr trydydd parti 

Cymorth/diweddariadau technegol cyffredinol  

Bod yn ymwybodol o ddatblygiadau diweddaraf y diwydiant a thechnegau arfer gorau 

 

Swydd Ddisgrifiad 

Bydd y Datblygwr Gwe yn gyfrifol am wneud gwaith datblygu fel rhan o strategaeth 

ddigidol S4C. Yn bennaf, mae’r gwaith hwn yn ymwneud â datblygu darpariaethau digidol 

S4C, gwella profiad y defnyddiwr, a chyflwyno nodweddion newydd ynghyd â datblygu 

llwyfannau a gwasanaethau newydd. 

 

Byddwch yn gyfrifol am waith datblygu a chynnal a chadw, gan gynnwys rhaglenni gwe, 

rhaglenni symudol, llwyfannau a gwefannau. 

Byddwch yn gyfrifol am adolygu a diweddaru ymarferoldeb darpariaeth ddigidol S4C ar 

draws yr holl lwyfannau perthnasol. 

Bydd gofyn i chi gysylltu â chyflenwyr trydydd parti. 



 

 

Bydd gofyn i chi roi cymorth/diweddariadau technegol cyffredinol ar gyfer rhaglenni gwe, 

rhaglenni symudol a gwefannau S4C (yn ystod oriau gwaith – a’r tu allan i oriau pan fo 

angen). 

Bydd gennych ddyletswydd i weithio gyda S4C i sicrhau bod eich cyd-weithwyr yn cael eu 

trin â pharch ac urddas a’ch bod yn hyrwyddo ac yn integreiddio cyfle cyfartal drwy bob 

agwedd o’r busnes, yn unol â pholisïau perthnasol S4C. Byddwch yn gweithredu mewn 

ffordd sy’n hyrwyddo amgylchedd cyfeillgar. 

 

Sgiliau a Gwybodaeth Hanfodol 

Rydym yn chwilio am ddatblygwr gwe profiadol sy’n gallu addasu i dechnolegau newydd 

a’u dysgu. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus: 

• yn barod i ddysgu a defnyddio API, SDK neu ieithoedd rhaglennu newydd gyda’r 

nod o adeiladu prototeipiau cyflym a phrofion cysyniad. 

• yn gallu gwneud gwaith ymchwil a datblygu i wasanaethau newydd i hwyluso ein 

dyheadau ar gyfer ein llwyfannau. 

• yn gweithio’n dda mewn tîm ac yn gallu defnyddio eu menter eu hunain i ymgymryd 

â thasgau. 

• yn mwynhau datrys problemau ac ag awydd i wthio’r ffiniau ar yr hyn y gellir ei 

gyflawni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Manyleb Person 

 

 

 

Manylion Eraill 

 

Lleoliad: Mae gan S4C swyddfeydd yng Nghaerfyrddin, Caerdydd a 

Chaernarfon ac rydym yn gweithredu polisi hybrid ynghyd ag ystod 

eang o batrymau gwaith hyblyg. Cysylltwch â 

adnoddau.dynol@s4c.cymru os hoffech ragor o wybodaeth am hyn. 

 

Cyflog:  Yn unol â phrofiad 

 

Cytundeb:  Parhaol 

 

Oriau gwaith: 35¾ yr wythnos.   

 

Cyfnod prawf:  6 mis 

Nodweddion  Hanfodol Dymunol 

Cymwysterau  

 

O leiaf 2 flynedd o brofiad fel 

Datblygwr 

Gradd mewn Cyfrifiadureg 

 

Profiad 

 

Profiad gwaith profedig mewn 

rhaglennu gwe, yn benodol 

JavaScript 

 

Profiad o fframwaith JavaScript, fel 

React, React Native neu Angular 

 

Apiau gwe HTML5, yn enwedig os 

ydynt yn gysylltiedig â ffrydio 

 

Datblygu apiau symudol, yn benodol 

iOS, Android ac Ionic/Cordova 

Sgiliau a 

gwybodaeth  

 

Sgiliau adnabod a datrys problemau 

da  

 

Gwybodaeth fanwl am HTML/CSS  

 

Gwybodaeth a gwerthfawrogiad o 

hygyrchedd y we  

 

Profiad profedig o weithio ym maes 

datblygu stac 

Gwybodaeth am ddulliau gweithio 

Ystwyth 

 

Dealltwriaeth dda o Git (neu systemau 

rheoli ffynhonnell eraill) 

 

Gwybodaeth am SEO ac arferion 

gorau 

 

Y gallu i gyfathrebu (yn ysgrifenedig 

ac ar lafar) drwy gyfrwng y Gymraeg 

a'r Saesneg 

Nodweddion 

personol 

 

Y gallu i ddysgu ac addasu i 

dechnoleg newydd 

 

Y gallu i weithio'n dda mewn tîm, o 

bell ac yn y cnawd; yn meddu ar 

sgiliau cyfathrebu rhagorol 
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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 17.00 ar ddydd Llun 11 Gorffennaf 2022 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. 

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.  

 


