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1. MANYLION Y SWYDD 

TEITL Y SWYDD Swyddog Cyfathrebu a Marchnata  

YN ATEBOL I Cyfarwyddwr Partneriaethau - Gwerth Cymdeithasol 

TÎM Creu Menter 

LLEOLIAD Mochdre / Morfa Gele 

MANYLION 
CYFLOG 

£26,035 pro rata - 30 awr yr wythnos - Contract Cyfnod Penodol – 2 flynedd 

 

2. PWRPAS 

 

Bydd y Swyddog Cyfathrebu a Marchnata yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gyflawni Strategaeth 
Cyfathrebu a Marchnata Creu Menter, gan gryfhau a sefydlu perthnasoedd a phartneriaethau gyda 
budd-ddeiliaid a chleientiaid ar draws Gogledd Cymru, gan ganolbwyntio yn benodol ar Wasanaethau 
Masnachol a Datblygiadau Adeiladu Newydd. 
 

Nod y swydd fydd i gynyddu ein cyrhaeddiad yng Ngogledd Cymru, gan godi proffil a chodi 
ymwybyddiaeth o frand Creu Menter drwy greu ymgyrchoedd a chynnwys hyrwyddo o ansawdd uchel 
mewn cydweithrediad agos â’r Cyfarwyddwr Partneriaethau - Gwerth Cymdeithasol a’r Rheolwr 
Gyfarwyddwr – Masnachol. 

 
1. Llunio a chyflawni'r Strategaeth Cyfathrebu a Marchnata yn unol â dyheadau ein Cynllun Busnes 

a’n blaenoriaethau.  
2. Dylanwadu ac ymgysylltu â budd-ddeiliaid allweddol (yn fewnol ac yn allanol) gan ddefnyddio 

ystod o sianeli, llwyfannau a thechnegau. 

 
3. Cyflwyno ystod o ymgyrchoedd a phrosiectau cyfathrebu a marchnata er mwyn gwella ein proffil 

corfforaethol, ein henw da ac ymwybyddiaeth o'n brand ar lefel leol a chenedlaethol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SWYDD-DDISGRIFIAD 
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3. BETH YW CREU MENTER? 

Mae Creu Menter, rhan o Cartrefi Conwy, yn gontractwr adeiladu a chynnal a chadw sydd wedi ennill 
gwobrau, wedi ei leoli yng Ngogledd Cymru. 

Rydym yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau cynnal a chadw eiddo i’r sector cyhoeddus a’r 
sector preifat, ac yn arbenigo mewn Adeiladwaith Modiwlaidd, gan adeiladu cartrefi Passivhaus 
ffrâm bren. 

Fel menter gymdeithasol, gallwn ddangos gwerth cymdeithasol cryf gan ein bod yn buddsoddi ein 
helw yn ôl i mewn i fentrau cyflogaeth drwy ein Hacademi Creu Dyfodol. 

Mae’r Academi yn cefnogi tenantiaid tai cymdeithasol a phobl leol gydag ystod o wasanaethau 
cyflogaeth, gan helpu’r rhai sy’n ei chael hi’n anodd dod o hyd i waith i gael swydd, hyfforddiant neu 
gyfleoedd i wirfoddoli. 

Mae gan Creu Menter hefyd y drwydded i ddarparu rhaglenni dysgu a datblygu arloesol ledled Cymru 
ar gyfer cwmnïau, mentrau cymdeithasol a chyrff cyhoeddus. Mae Academi Menter Gymdeithasol 
Cymru yn cynnig amrywiaeth o raglenni, o lefel gychwynnol i lefelau uwch gan gefnogi sefydliadau 
drwy bob cam o’u twf. 

4. PRIF GYFRIFOLDEBAU 

Mae ein tîm Cyfathrebu a Marchnata yn gweithio’n agos ag amrywiaeth o dimau ac arweinwyr prosiectau 
ar draws y busnes er mwyn eu helpu i adnabod, rheoli ac ymgysylltu ag ystod o fudd-ddeiliaid mewnol ac 
allanol.  

 

Bydd gofyn i chi:  

 
Ddatblygu a rheoli perthnasoedd ar draws adrannau, gan gefnogi’r gwaith o ddatblygu cynlluniau 
cyfathrebu a marchnata effeithiol a dylanwadol. Adnabod budd-ddeiliaid allweddol, creu negeseuon clir a 
defnyddio ystod o sianeli cyfathrebu er mwyn lleisio ein negeseuon, wrth fesur eu heffaith. 
 

Rheoli’r sianeli marchnata craidd corfforaethol a masnachol, a datblygu cynnwys ysgrifenedig a gweledol 
sy’n ennyn diddordeb ac yn dwyn perswâd ar draws ein cyfryngau cymdeithasol a’n gwefan. 

 

Arwain ar y gwaith cyfathrebu sy’n ymwneud â datblygiadau adeiladu newydd ar draws y sefydliad. 

 

Rhoi cyngor ynglŷn â’r dulliau a’r llwyfannau cyfathrebu a marchnata mwyaf priodol ar gyfer 
cynulleidfaoedd targed penodol a sut i’w defnyddio i gael yr effaith orau bosibl.     

 

Datblygu a gweithredu dulliau Cysylltiadau Cyhoeddus a chyfryngau amrywiol sydd wedi eu targedu, a 
fydd yn cyrraedd ystod eang o fudd-ddeiliaid.  
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Cynhyrchu cynnwys sy’n ennyn diddordeb ar gyfer amrywiaeth o lwyfannau gwahanol gan gynnwys ein 
gwefannau, cyfryngau cymdeithasol, deunyddiau wedi’u hargraffu, dogfennau corfforaethol a mewnrwyd 
ein cydweithwyr.  

 

Adnabod a datblygu cyfleoedd i gydweithio â sefydliadau a budd-ddeiliaid eraill er mwyn gwella’r 
ymwybyddiaeth o Creu Menter a’i wasanaethau masnachol. 

 
Cyfrannu at fodloni’r Dangosyddion Perfformiad Allweddol adrannol.  

 

Rheoli’r gyllideb farchnata gorfforaethol a masnachol er mwyn sicrhau y ceir y gwerth gorau. 

 

Cynhyrchu astudiaethau achos am lwyddiannau, gan gynnwys contractau a enillwyd ac a gyflawnwyd. 

 

Sicrhau bod deunyddiau, hysbysebion a dogfennau allanol wedi'u brandio’n briodol. 

 

 

 

Creu datganiadau i’r wasg yn rheolaidd gan sicrhau bod sylw yn y wasg ar gyfer Creu Menter. 

 

Arwain ar y cyfathrebu yn fewnol, gyda chydweithwyr ar draws y busnes.   

 

Dod o hyd i geisiadau am wobrau a’u hysgrifennu. 

 

Cefnogi datblygiad gwefannau newydd a sicrhau bod y cynnwys yn gyfredol ac yn berthnasol, gan 
ddadansoddi i fesur effaith, a gwella'r safleoedd gwe hyn ar sail barhaus.  

 

Cydweithio â Thîm Cyfathrebu a Marchnata Corfforaethol Cartrefi Conwy er mwyn adnabod a gwneud y 
mwyaf o gyfleoedd Cysylltiadau Cyhoeddus ac i rannu newyddion da. 

 

Cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, gan gynnwys Deddf Cydraddoldeb 2010 a Safonau’r Gymraeg. 

 

Sicrhau bod ein gweithgareddau cyfathrebu a marchnata yn adlewyrchu ein gwerthoedd craidd, yr hyn yr 
ydym yn canolbwyntio arno, a'n hymrwymiad at gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. 

 

5. CYFRIFOLDEBAU CORFFORAETHOL  

Parhau i gefnogi’r gwaith cyffredinol o gyflawni amcanion Creu Menter, er mwyn darparu gwasanaeth 
rhagorol, arloesol sy’n canolbwyntio ar y cwsmer. 

Fel cynrychiolydd Creu Menter, bydd angen hyrwyddo a chynnal agwedd a delwedd gadarnhaol bob 
amser. 

Hyrwyddo gwerthodd Creu Menter mewn modd cadarnhaol; gan herio ffyrdd traddodiadol o weithio, ac 
ymddygiad neu sylwadau gwrthwynebus. 

Sicrhau bod adborth yn cael ei sicrhau ar sail barhaus, er mwyn llywio’r gwaith o wella’r gwasanaethau 
er budd cwsmeriaid a datblygu ffyrdd mwy effeithlon ac effeithiol o weithio. 

Sicrhau cydymffurfiaeth â pholisïau a gweithdrefnau Creu Menter. 

Cefnogi’r broses o ddatblygu, adolygu a rhoi polisïau a gweithdrefnau ar waith, yn enwedig ar gyfer;  

o Mentrau sy’n ymwneud ag iechyd, diogelwch a lles. 

o Egwyddorion Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Creu Menter  
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o Mentrau rheoli risg 

o Arferion rheoli perfformiad 

Defnyddio technoleg a systemau TGCh yn effeithiol drwy ddatblygu sgiliau priodol, mabwysiadu 
prosesau busnes effeithlon, a chynnal data mewn modd diogel a chywir. 

Cydweithio pan fo’n ofynnol. 
 

 

6. CYD-DESTUN GWAITH (yr amgylchedd, y math o gyfarpar) 

Bydd deiliad y swydd yn gweithio o'r swyddfa, a bydd yn ofynnol teithio’n lleol. Mae defnyddio 
systemau TGCh a thechnoleg yn rheolaidd yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. 

 

7. YMREOLAETH A GWNEUD PENDERFYNIADAU (terfynau a rhyddid) 

 

Byddwch yn gweithio fel arfer ar eich cyflymdra eich hun. Mae gan ddeiliad y swydd yr hyblygrwydd i 
benderfynu ym mha drefn i wneud y tasgau, fodd bynnag, bydd disgwyl i'r holl dasgau gael eu cwblhau 
o fewn y terfynau amser neu yn ôl blaenoriaeth. 

8. CYFATHREBU (y prif gyfathrebu sy’n digwydd. amlder, pwrpas a dull) 

MEWNOL Cyfathrebu â rheolwyr, goruchwylwyr a chydweithwyr Creu Menter a Grŵp Cartrefi ar 
sail ddyddiol drwy e-bost, cyfathrebu dros y ffôn/ yn ysgrifenedig ac wyneb i wyneb. 

ALLANOL Cyfathrebu ag ystod o fudd-ddeiliaid, partneriaid a chontractwyr allanol drwy e-
bost, cyfathrebu dros y ffôn/yn ysgrifenedig ac wyneb i wyneb. 

 

9. MEYSYDD CYMHLETHDOD (beth sy’n ymestyn rhywun fwyaf) 

Blaenoriaethu llwyth gwaith prysur sydd â blaenoriaethau sy’n gwrthdaro ar brydiau. Bodloni 
anghenion cwmni sy’n tyfu ac yn newid, drwy ddangos hyblygrwydd a pharodrwydd i addasu. 

 

10. CYTUNDEB  

Llofnod Deiliad y Swydd: Dyddiad: 

Llofnod Rheolwr Atebol: Dyddiad: 
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Manylion am yr Unigolyn 

Swyddog Cyfathrebu a Marchnata 

 
 

GWYBODAETH A PHROFIAD Hanfodol / Dymunol Sut bydd hyn yn cael ei 
asesu 

Yn meddu ar ddwy flynedd o brofiad yn cyflawni gwaith 
marchnata, gwerthu, gweithgareddau Cysylltiadau 
Cyhoeddus a chyfathrebu ar draws gwahanol sianeli 
marchnata digidol. 

Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Addysg hyd at lefel gradd neu gymhwyster proffesiynol 
cyfwerth 

Dymunol Iawn Ffurflen Gais / Tystysgrifau 

Profiad o weithio mewn busnes Menter Gymdeithasol neu’r 
Sector Tai. 

Dymunol Iawn Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Profiad o gynhyrchu ystod o ddeunydd marchnata a 
chyfathrebu mewnol ac allanol sy’n ennyn diddordeb ac yn 
addysgiadol. 

Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Profiad o weithio â meddalwedd cyfryngau cymdeithasol a 
systemau rheoli cynnwys y We. 

Dymunol Iawn  Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Profiad o weithio ag ystod o lwyfannau digidol er mwyn 
hyrwyddo gwasanaethu a rhannu newyddion da.  

Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

 Hanfodol  Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Profiad o gael datganiadau i’r wasg yn y wasg. Hanfodol Ffurflen Gais  

Profiad o weithio i gyllidebau tynn a dangos gwerth am arian. Hanfodol Ffurflen Gais  

Profiad o weithio ag ystod o fudd-ddeiliaid gan gynnwys 
unigolion sy’n anodd i ymgysylltu â hwy, awdurdodau lleol a 
sefydliadau’r trydydd sector. 

Hanfodol Ffurflen Gais  
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Profiad o fodloni targedau Dangosyddion Perfformiad 
Allweddol. 

Hanfodol Cyfweliad 

   

   

   

   

   

SGILIAU A GALLU   

 Hanfodol Ffurflen Gais  

Yn rhagweithiol ac yn cael eu hysgogi gan ganlyniadau, 
gydag ymwybyddiaeth fasnachol ragorol. 

Hanfodol            Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Y gallu i weithio ar lefel strategol a meithrin perthynas gydag 
ystod amrywiol o fudd-ddeiliaid mewnol ac allanol. 

Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Cyfathrebwr hyderus gyda sgiliau cyfathrebu rhagorol yn 
ysgrifenedig ac ar lafar, ac yn rhoi sylw i fanylion. 

Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Yn drefnus iawn ac yn gallu rheoli nifer o dasgau ar yr un 
pryd. 

Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Sylw i fanylion. Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Y gallu i gynhyrchu cynlluniau cyfathrebu cynhwysfawr Dymunol Iawn Ffurflen Gais / Cyfweliad 

 Dymunol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Y gallu i reoli llwyth gwaith prysur o fewn amgylchedd sy’n 
symud yn sydyn, gyda nifer o brosiectau a therfynau amser. 

Dymunol Iawn Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Yn gallu dehongli a throsi gwybodaeth, syniadau a 
chysyniadau i mewn i gynnwys sy'n ennyn diddordeb ac yn 
dod â nhw yn fyw i gynulleidfaoedd. 

Hanfodol  Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Y gallu i yrru a defnyddio car eich hun. Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Y gallu i feddwl ac ysgrifennu yn greadigol. Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Sgiliau TG Hanfodol Ffurflen Gais / Asesiad 
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Dull hyblyg o weithio Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Sgiliau Cymraeg Dymunol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

GWERTHOEDD CRAIDD   

Bod yn arloesol Hanfodol Cyfweliad 

Ymrwymo at ansawdd Hanfodol Cyfweliad 

Gwneud y peth iawn Hanfodol Cyfweliad 
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Mae Creu Menter wedi ymrwymo at Gydraddoldeb ac Amrywiaeth yn ein 
gweithgareddau 

 

*Os bydd ymgeiswyr ag anabledd, caiff hyn ei adolygu â’r ymgeiswyr yn ystod y cam cyfweld er mwyn canfod a oes modd 
gwneud unrhyw addasiadau rhesymol i gyd-fynd â'r gofyniad hwn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


