
  
 

DISGRIFIAD SWYDD 
 

TEITL Y SWYDD Swyddog Marchnata ac Ymgysylltu  
 
CYFLOG Graddfa Gyflog Pwynt 24 - £22,401 y flwyddyn + cyfraniad 

pensiwn 6%  
 
ORIAU 37 awr yr wythnos  
 
HYD Yn ddarostyngedig i adolygiad ariannu blynyddol      
 
CYFLOGWR Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (NEWVOL) 
 
YN ADRODD I’R Arweinydd Datblygu Mentrau  
 
LLEOLIAD Rhuthun a lleoliadau allgymorth  
 

1. NOD 

Mae’r Swyddog Marchnata ac Ymgysylltu yn gyfrifol am ddatblygu a 
gweithredu cynllun gweithredu marchnata ac ymgysylltu Cyngor 
Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych. Mae hyn yn cynnwys (ond heb ei 
gyfyngu i brosiect #Ymwybyddiaeth Awtistiaeth Sir Ddinbych a’r rhaglen 
Cymunedau Cyfeillgar i Ddemensia.   
 
Y nod yw ymgysylltu’n llwyddiannus gyda rhanddeiliaid CGGSDd – yn 
cynnwys gwirfoddolwyr, aelodau, partneriaid, y gymuned a’r cyhoedd ehangach. 
Bydd deilydd y swydd yn aelod allweddol o dîm CGGSDd, yn cefnogi ein 
gweithgareddau gwirfoddoli a llesiant sy’n newid bywydau, datblygu ei enw da 
am gymorth rhagweithiol i’r sector ymhellach, rheoli a dosbarthu grantiau yn 
effeithiol ac effeithlon a chydweithredu’n effeithiol gyda’n partneriaid.   
 
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am weithgareddau marchnata ac 
ymgysylltu CGGSDd. Mae’r gwaith yn cynnwys cysylltu gydag aelodau tîm 
CGGSDd, derbynwyr grantiau a gydag aelodau (a phartneriaid) CGGSDd i 
gynyddu ymgysylltu ac ymwneud rhanddeiliaid, gwneud y mwyaf o straeon 
newyddion da a chyfleoedd cysylltiadau cyhoeddus ar ran y sector.   
 
Mae’r rôl yn cynnwys diweddaru a hyrwyddo gwybodaeth i aelodau (a 
phartneriaid) CGGSDd trwy ein sianelau marchnata a chyfathrebu, yn 
cynnwys gwefannau, Gweplyfr a Trydar. Mae’r rôl yn cynnwys datblygu 
gwefannau CGGSDd, yn benodol y wefan gorfforaethol gan uwchlwytho cynnwys 
a deunyddiau perthnasol, a gwneud defnydd creadigol o declynnau digidol i 
gyfoethogi dysgu, cyfleoedd rhwydweithio ac ymgysylltu digidol CGGSDd.   

 
2. PRIF DASGAU 

 
2.1 Cynyddu ymwybyddiaeth ynghylch CGGSd a’i wasanaethau fel partner 
Cefnogi Trydydd Sector Cymru;  



 

2  

 
2.2 Marchnata a hyrwyddo buddion aelodaeth, partneriaeth a Chymorth i’r 
Sector CGGSDd i randdeiliaid gyda’r nod o gynyddu ymgysylltu, incwm a 
niferoedd;  
 
2.3 Cynyddu ymwybyddiaeth am Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir 
Ddinbych a chynorthwyo i gynyddu’r capasiti gwirfoddolwyr a chefnogaeth 
i’r brand #GwirfoddolwyrSirDdinbych ar draws Sir Ddinbych; 
 
2.4 Ymateb i ac ysgogi cysylltu trwy farchnata, ymgysylltu, digwyddiadau 
ac allgymorth mewn cymunedau, gan weithio mewn partneriaeth gyda thîm, 
aelodau a phartneriaid CGGSDd a’r gymuned ehangach, yn cynnwys busnesau 
lleol;   
 
2.5 Cymryd cyfrifoldeb am gydlynu a darparu digwyddiadau allgymorth 
CGGSDd, ymgysylltu digidol a chyfathrebu yng nghyswllt Cefnogaeth 
Trydydd Sector yn cynnwys, ond heb ei gyfyngu i brosiect #Ymwybyddiaeth 
Awtistiaeth Sir Ddinbych a’r rhaglen Cymunedau Cyfeillgar i Ddemensia;  
 
2.6 Rheoli cydlynu a chreu Bwletinau a deunyddiau gwybodaeth CGGSDd 
yn unol â’r amserlen gyhoeddi gytunedig, gan weithio ar y cyd ag aelodau’r 
tîm;  

 
2.7 Gweithio’n agos gyda staff, gwirfoddolwyr, aelodau a phartneriaid 
CGGSDd tra’n hwyluso ymgysylltu gyda rhanddeiliaid ehangach CGGSDd, 
yn cynnwys gyda busnesau a cholegau lleol, y gymuned a’r cyhoedd fel bod 
effaith gweithgareddau CGGSDd yn cael ei ddylanwadu gan egwyddorion ac 
arferion cyd-gynhyrchu a’u bod yn adnabyddus yn eang;   
 
2.8 Cymryd cyfrifoldeb am ddatblygu ôl-troed digidol CGGSDd, yn addas ar 
gyfer gwahanol randdeiliaid CGGSDd, yn cynnwys ond heb ei gyfyngu i 
ardal rhyngweithiol gwefan CGGSDd www.dvsc.co.uk a chyfoethogi  
www.denbighshirevolunteers.net, ochr yn ochr â sianelau digidol eraill;  
 
2.9 Cefnogi datblygiad cyfleoedd rhwydweithio ar-lein ac wyneb yn wyneb i 
randdeiliaid, creu perthnasoedd a phartneriaethau yn Sir Ddinbych ac ar draws 
Gogledd Cymru yn cynnwys, ond heb ei gyfyngu i rwydwaith Cynghorau 
Gwasanaethau Gwirfoddol Gogledd Cymru, Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig 
Gogledd Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chyngor Sir 
Ddinbych, gan gryfhau rhwydweithiau presgripsiynau cymdeithasol;    
 
2.10 Cymryd cyfrifoldeb am ddatblygu, gweithredu, darparu a monitro’r 
cynllun gweithredu cyfathrebu ac ymgysylltu, yn fewnol ac yn allanol, gan 
ddefnyddio sianelau ymgysylltu, marchnata a chyfathrebu sy’n bodoli eisoes ac 
adnabod rhai newydd;   
 
2.11 Cefnogi cydlynu gweithgareddau ymgysylltu a chyfathrebu, cysylltu’r 
cynnwys corfforaethol a’i hyrwyddo ar draws sianelau, yn cynnwys trefnu, 
mynychu a chyflwyno mewn digwyddiadau ymgysylltu gyda’r cyhoedd (yn 
cynnwys digwyddiadau partneriaid);  

http://www.dvsc.co.uk/
http://www.denbighshirevolunteers.net/
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2.12 Rheoli’r berthynas gyda’r rhai fu’n llwyddiannus yn derbyn grantiau a 

sicrhau gwneud y mwyaf o gyfleoedd cysylltiadau cyhoeddus, gan gasglu 
cynnwys ac astudiaethau achos a chynhyrchu adroddiadau effaith at ddibenion 
hyrwyddo a chyhoeddusrwydd fel bo’n ofynnol, yn cynnwys trefnu 
digwyddiadau Dathlu, os yw’r cyllid yn caniatáu;   

 
2.13 Ystyried y potensial ar gyfer gweithgareddau dilynol, a chreu 

perthnasoedd gyda darpar gyllidwyr gyda’r nod o ddatblygu prosiectau a 

gwasanaethau CGGSDd;  

 

2.14 Cymryd cyfrifoldeb am ddiweddaru gwybodaeth a chynnwys am 

hyfforddiant ar sianelau gwybodaeth CGGSDd a sicrhau bod y wybodaeth yn cael 

ei rhannu’n eang ar draws y sir;  

 

2.15 Ymateb i ac ymdrin â’r holl ymholiadau am wybodaeth ar draws holl 
feysydd gwasanaeth CGGSDd a chyflawni dyletswyddau cymorth i’r sector eraill 
ar sail pan fo angen;  
 
2.16 Cynhyrchu adroddiadau effaith cryno, amserol, ynghylch prosiectau a 

gwasanaethau CGGSDd at ddefnydd mewnol ac allanol, fel bo’n ofynnol;  

 

2.17 Hwyluso a chymryd rhan yn rhwydweithiau, fforymau a grwpiau eraill 

CGGSDd i gefnogi gwaith ymgysylltu CGGSDd;   

 

2.18 Cymryd cyfrifoldeb am hyrwyddo a sicrhau cyhoeddusrwydd i 

wasanaethau CGGSDd a straeon llwyddiant aelodau trwy gyfrwng gwefannau, 

blogiau a chyfryngau cymdeithasol CGGSDd;   
 

2.19 Cefnogi datblygu ceisiadau am gyllid i gefnogi a datblygu gwasanaethau a 

gweithgareddau CGGSDd, fel bo’n ofynnol;   

2.20 Mynychu a chymryd rhan mewn cyfarfodydd Prosiect rheolaidd CGGSDd 
i drafod y cynnydd a datblygu camau gweithredu; 
 
2.21 Llunio adroddiadau rheoli ac adroddiadau i gyllidwyr, neu gyfrannu 

at adroddiadau, gan roi manylion am y gwaith a gyflawnwyd yn 

rheolaidd yn unol â chytundebau prosiectau penodol a chytundebau cyllid 

craidd a Dangosyddion Perfformiad Allweddol CGGSDd;   

 
2.22 Cynrychioli CGGSDd mewn cyfarfodydd seilwaith lleol, rhanbarthol a 
chenedlaethol o ran meysydd penodol sy’n rhan o gyfrifoldebau deilydd y 
swydd ac unrhyw agwedd arall o waith CGGSDd fel y cytunwyd ac yn unol â 
chyfarwyddiadau’r Tîm Rheoli;   
 
2.23 Sicrhau bod yr holl weithgareddau’n berthnasol i ac yn cydymffurfio 
gyda pholisïau a gweithdrefnau CGGSDd, gyda phwyslais penodol ar 
gyfrinachedd a diogelu data, gweithio ar eich pen eich hun, polisi diogelu, 
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gweithdrefnau iechyd a diogelwch ar gyfer swyddfa, digwyddiadau a 
gweithgareddau allgymorth CGGSDd; 
 

2.24 Cyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill sy’n gyson â gweithredu 
gwasanaethau Gwirfoddoli, Llesiant a Chymorth i’r Sector CGGSDd yn effeithiol 
yn unol â chyfarwyddiadau’r Arweinydd Datblygu Mentrau neu’r Tîm Rheoli, yn 
cynnwys dirprwyo ar ran y Tîm Rheoli fel a phan fo’n ofynnol.   

 
3. MANYLEB YR UNIGOLYN  

Swyddog Marchnata ac Ymgysylltu  Hanfodol  Dymunol 

   

3.1 CYMWYSTERAU    

3.1.1 Addysg gyffredinol at lefel dda, i lefel gradd neu 
brofiad mewn maes cysylltiedig yn ddymunol  

       

3.2 GWYBODAETH A PHROFIAD     

3.2.1 Profiad o weithio gyda mudiadau Trydydd Sector 
ar lefel leol a dealltwriaeth am faterion datblygu 
cymunedol ac allgau cymdeithasol   

      

3.2.2 Profiad o weithio mewn amgylchedd tîm bach 
cydweithredol  

  

3.2.3 Profiad o drefnu a chynnal cyfarfodydd        

3.2.4 Profiad o drefnu a chynnal digwyddiadau        

3.2.5 Profiad o wasanaethau cwsmer a rheoli 
cwsmeriaid  

      

3.2.6 Gwybodaeth am a phrofiad o ddatblygu a 
darparu gweithgareddau digidol, marchnata ac 
ymgysylltu   

          

3.2.7 Profiad o ddatblygu consortia i gefnogi mudiadau 
trydydd sector  

      

3.2.8 Profiad o weithio â chydweithwyr yn y sector 
statudol a dealltwriaeth o gysylltiadau’r sector statudol 
gyda’r trydydd sector a sut maent yn gweithredu. 

           

3.2.9 Gwybodaeth am y sector gwirfoddol a’r materion 
sy’n effeithio arno yn Sir Ddinbych ac yng Nghymru  

  

3.2.10 Gwybodaeth am gyfle cyfartal a pharodrwydd i 
weithio gyda phobl ag ystod amrywiol o gefndiroedd  

  

3.2.11 Gwybodaeth am a gweithredu polisïau a 
gweithdrefnau Diogelu Data  

  

3.3 SGILIAU / GALLUOEDD     

3.3.1 Y gallu i gynnal cyfarfodydd ffurfiol ac anffurfiol     

3.3.2 Y gallu i gymryd rhan weithredol mewn 
cyfarfodydd wedi’u cadeirio gan eraill  

  

3.3.3 Sgiliau rheoli prosiect a rhwydweithio electronig    

3.3.4 Sgiliau ymarferol mewn technegau datblygu 
cymunedol ar sail asedau ac thechnegau ymgysylltu 
â’r gymuned   

  

3.3.5 Dealltwriaeth am ac ymrwymiad i Egwyddorion 
Ymgysylltu Cyhoeddus Cyfranogiad Cymru a Chod 
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Ymarfer Gwirfoddoli Cymru   

3.3.6 Y gallu i echdynnu a dadansoddi gwybodaeth 
berthnasol o ffynonellau amrywiol a chymhleth    

   

3.3.7 Y gallu i gynhyrchu adroddiadau ysgrifenedig ac 
erthyglau hygyrch, ystyrlon i ddefnyddwyr  

   

3.3.8 Y gallu i ddatblygu a rheoli cynnwys sianelau 
lluosog, yn cynnwys gwefannau a phlatfformau 
cyfryngau cymdeithasol   

   

3.3.9 Y gallu i weithio ar ei liwt ei hun gyda’r isafswm o 
oruchwyliaeth, a hefyd fel rhan o dîm   

   

3.3.10 Y gallu i weithio dan bwysau, bodloni terfynau 
amser a chyrraedd targedau  

   

3.3.11 Sgiliau cyfathrebu a chyflwyno effeithiol, ar lafar 
ac yn ysgrifenedig   

   

3.3.12 Sgiliau negodi da     

3.3.13 Llythrennedd cyfrifiadurol yn cynnwys bod yn 
gyfarwydd gyda phecynnau Windows/Office a 
rhaglenni Excel a chyfrifyddu a meddalwedd rheoli 
prosiect   

   

3.3.14 Tystiolaeth o sgiliau rhyngbersonol wrth weithio 
gydag ystod o fudiadau ar wahanol lefelau   

  

3.3.15 Y gallu i weithio’n hyblyg ar draws prosiectau, 
gan hwyluso a chefnogi prosiectau a gweithio mewn 
partneriaeth  

            

3.3.16 Y gallu i flaenoriaethu ei lwyth gwaith ei hun              

3.3.17 Y gallu i ddangos cefnogaeth rhagorol i 
gwsmeriaid a sgiliau rheoli rhanddeiliaid  

          

3.3.18 Y gallu i ysgogi gwaith a defnyddio dull 
adeiladol, datrys problemau, wrth gyflawni tasgau  

         

3.3.19 Y gallu i ddeall cyfarwyddiadau a chyflawni 
dyletswyddau ar gais y tîm rheoli   

         

3.3.20 Y gallu i siarad Cymraeg neu ymrwymo i 
ddysgu Cymraeg  

      

3.3.21 Dealltwriaeth am ac ymrwymiad i’r polisi 
Cymraeg a gwlad ddwyieithog   

               

3.4 PERSONOL   

3.4.1 Dangos ymrwymiad i weithio tuag at 
genhadaeth, nodau a gwerthoedd CGGSDd ac yn unol 
â pholisïau a gweithdrefnau wedi’u sefydlu  

   

3.4.2 Ymrwymiad i annog a chynnwys mudiadau 
gwirfoddol/cymunedol yn y broses ymgynghorol   

   

3.4.3 Tystiolaeth o fod yn wirfoddolwr ac yn aelod 
gweithgar o’r gymuned  

       

3.4.4 Ymrwymiad i ddysgu gydol oes a datblygiad 
proffesiynol parhaus   

           

3.4.5 Parodrwydd i fynd i gyfarfodydd y tu allan i oriau 
swyddfa a theithio i gyfarfodydd os yw’n ofynnol  

           

3.4.6 Cerbyd at ei ddefnydd a thrwydded yrru gyfredol    
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Rwy’n cytuno bod y disgrifiad swydd a manyleb yr unigolyn uchod yn ymddangos fel 
adlewyrchiad cywir o fy nyletswyddau a’m cyfrifoldebau yng Nghyngor 
Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych.    
 
 
Llofnod:…………………………………  Dyddiad:…………….. 
 
 
Llofnod y Rheolwr Llinell: 
 
Rwy’n cytuno fy mod wedi trafod y disgrifiad swydd a manyleb yr unigolyn gyda  
…………………………………. ac rwy’n fodlon ei fod yn disgrifio’n gywir y 
dyletswyddau a’r cyfrifoldebau sy’n gysylltiedig â’r swydd.   
  
 
Llofnod:…………………………………   Dyddiad:……………… 

 

 
 
 
 
 

 


