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PRIF BWRPAS Y SWYDD 

Rhoi bywyd i ymgyrchoedd cyfathrebu corfforaethol trwy gynhyrchu dyluniadau graffeg a 

gwe ystyriol a chreadigol i helpu i rannu negeseuon corfforaethol allweddol gyda 

delweddau effeithiol iawn - i’w defnyddio gyda phob math o ddeunyddiau cyfathrebu ar 

gyfer cynulleidfaoedd mewnol ac allanol.    

 

Helpu i gynhyrchu  cynnwys digidol deniadol, gan gynnwys lluniau a fideos. 

 

Helpu i ddarparu proses gyfathrebu effeithiol dwy ffordd rhwng Gwasanaeth Tân ac Achub 

Gogledd Cymru a chynulleidfaoedd allanol trwy gefnogi’r gwaith o gynnal a datblygu 

cyfryngau digidol.   

 

Y gallu i gefnogi’r swyddogaethau gweithredol o bryd i’w gilydd i gynhyrchu cynlluniau o 

adeiladau a mapiau gwybodaeth am beryglon.   

 

 

PRIF DDYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU 

DYLUNIO GRAFFEG 

1. Defnyddio meddalwedd dylunio graffeg gydnabyddedig a phroffesiynol i ddylunio, 

darlunio a chynhyrchu gwaith graffeg a chelf gwreiddiol i’w hargraffu a’u defnyddio 

ar y we ar gyfer pob math o waith cyfathrebu a chyhoeddusrwydd gan gadw at 

ganllawiau brandio corfforaethol.  I gynnwys gwefannau, cyfryngau cymdeithasol, 

taflenni a phamffledi, cylchgrawn staff, baneri a phosteri i’w harddangos mewn 

digwyddiadau, cyflwyniadau, hysbysebion, tystysgrifau ayb.     

2. Meddwl yn greadigol i gynhyrchu syniadau a chysyniadau dylunio newydd ac 

arloesol – gan ddefnyddio dull holistaidd tuag at brofiad llawn y defnyddiwr.  

3. Helpu i gynhyrchu deunyddiau gweledol (gan gynnwys fideos, lluniau, 

animeiddiadau, ffeithluniau), ar y safle ac o bryd i’w gilydd ar leoliad ar draws ardal 

y Gwasanaeth – a chynnal a datblygu cynnwys ein llyfrgell delweddau gan 

ddefnyddio pob math o feddalwedd ac offer fideo/ffotograffiaeth.  



 

    

PRIF DDYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU 

4. Dod o hyd i ffotograffau heb hawlfraint, tynnu eich lluniau eich hun neu defnyddio 

ffotograffau digidol cydraniad uchel addas ar gyfer gwaith celf.. 

5. Glynu wrth ganllawiau brandio corfforaethol a phrawf ddarllen gwaith i sicrhau 

gwaith o safon uchel.. 

6. Creu ac ychwanegu at ein llyfrgell o ddarluniau gwreiddiol ar gyfer dylunio graffeg 

ac ar gyfer y we.  

7. Cydymffurfio gyda’r ddeddfwriaeth bresennol o safbwynt hawlfraint wrth 

ddefnyddio ffotograffau ar gyfer gwaith dylunio.  

8. Dal i fyny gyda thechnolegau a thueddiadau newydd, mynd ar gyrsiau hyfforddi 

addas ar gyfer y swydd.   

9. Gweithio fel aelod o’r tîm cyfathrebu a mynychu cyfarfodydd cydlynu adran fel 

bo’r angen.  

10. Gallu gweithio ar nifer o brosiectau gwahanol ar yr un pryd yn seiliedig ar lwyth 

gwaith yr adran.  

11. Bod yn ymwybodol o’r gofyniad i gydymffurfio gyda’r Rheoliad Diogelu Data 

Cyffredinol (GDPR) a Safonau’r Gymraeg (yn gysylltiedig â Mesur y Gymraeg 

(Cymru) 2011). 

12. Gwybodaeth sylfaenol o Autocad neu barodrwydd i ddysgu sut i’w ddefnyddio er 

mwyn cynhyrchu cynlluniau o adeiladau ar gyfer ymchwiliadau tân ac i ddibenion 

diogelwch tân i fusnesau.  

13. Parodrwydd i ddatblygu sgiliau meddalwedd sylfaenol newydd yn y dyfodol er 

mwyn cynhyrchu mapiau gwybodaeth am beryglon.  

CYFRYNGAU DIGIDOL 

 

1. Helpu i roi strategaethau cyfathrebu ar waith, helpu i gynyddu ein gwaith ymgysylltu 

â’r gymuned trwy gynhyrchu cynnwys digidol amserol a pherthnasol (gan gynnwys 

copïo lluniau a fideos ar draws holl sianeli digidol y Gwasanaeth: gwefan, 

Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram ac YouTube). 

2. Helpu i gynnal gwefan y Gwasanaeth, creu cynnwys deniadol yn unol â’r gofynion 

hygyrchedd, cydlynu gyda datblygwyr y we lle bo angen, a helpu i reoli 

tanysgrifiadau e-bost sydd yn dod drwy’r wefan. 

3. Cydlynu gydag aelodau staff eraill i ddarparu cyfarwyddyd a chefnogaeth mewn 

perthynas ag ymgysylltu’n ddigidol gyda’r gymuned yn effeithiol. 

4. Helpu i fonitro effeithlonrwydd a pherfformiad ymgyrchoedd digidol gan 

ddefnyddio’r offer addas, helpu i wneud gwelliannau lle bo angen, helpu o adrodd 

ar berfformiad y wefan a sianeli cyfryngau cymdeithasol.  

5. Helpu gydag ymgyrchoedd hysbysebu digidol e.e. ar Facebook, gan ddefnyddio 

Adwords, neu YouTube. 

6. Helpu i ddal i fyny gyda phlatfformau neu dueddiadau newydd a’u defnyddio i 

ddibenion ymgysylltu.   

CEFNOGI’R ADRAN 

 

1. Helpu i sefydlu perthynas waith agos gyda phartneriaid allanol i wneud y mwyaf o’r 

cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau ymgysylltu â'r gymuned. 

2. Helpu i staffio unrhyw ddigwyddiadau y mae’r Gwasanaeth yn rhan ohonynt e.e. 

digwyddiadau cymunedol  

3. Darparu cefnogaeth i’r adran rhag ofn y bydd galw neu argyfyngau 

anrhagweledig.  

 



 

    

PRIF DDYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU 

4. Unrhyw ddyletswyddau eraill sydd gymesur â’r swydd a graddfa gyflog, yn unol â 

chyfarwyddyd y Rheolwr Cyfathrebiadau Corfforaethol. 

 

CYFRIFOLDEBAU GORUCHWYLIO 

Dim, ar wahân i helpu aelodau newydd o’r staff. 

 

CYFRIFOLDEBAU ARIANNOL 

Dim.  

 

CYSWLLT Y TU ALLAN I’CH ADRAN 

 Cyswllt dros y ffôn, ebost a Skype gyda chwmnïau mewn perthynas â gwaith dylunio, 

cefnogaeth ar gyfer y wefan ac egluro gofynion argraffu.  

 Cyfathrebu gyda pob math o adrannau a staff ar bob lefel yn y Gwasanaeth Tân ac 

Achub mewn perthynas â dylunio graffeg a chyfathrebiadau digidol.   

 Y cyhoedd ar adegau. 

 Gwasanaethau Tân ac Achub eraill ar adegau.  
 

GOFYNION IEITHYDDOL 

 Sgiliau cyfathrebu rhagorol yn y Saesneg, ar lafar ac yn ysgrifenedig ( gyfystyr â Sgiliau 

Hanfodol lefel 2)  

 Sgiliau cyfathrebu rhagorol yn y Gymraeg, ar lafar ac yn ysgrifenedig, gyfystyr â lefel 4. 

- mynnir eich bod yn gallu;cynnal sgwrs anffurfiol yn ymwneud â’r gwaith neu roi cyflwyniad 

gyda rhuglder ac ystod o ddywediadau ond y gall fod angen troi at iaith arall i ateb 

cwestiynau annisgwyl neu er mwyn esbonio materion cymhleth neu wybodaeth 

dechnegol. Cyfrannu’n effeithiol i gyfarfodydd neu seminarau o fewn y maes gwaith. 

Dadlau o blaid/yn erbyn achos.    

 

ARCHWILIADAU CYFLOGAETH / GOFYNION PENODOL 

Gwiriad DBS Lefel Sylfaenol. 

 

HYFFORDDIANT GORFODOL 

Dim. 

 

ARALL 

Gweithio tu fewn mewn amgylchedd Swyddfa ac ymweld â safleoedd o bryd i’w gilydd ac 

ymweld â gorsafoedd, adrannau neu ddigwyddiadau ledled Gogledd Cymru.  
 



 

    

MANYLEB PERSON 

Asesiad o’r gofynion a chymwyseddau recriwtio 

 

TEITL Y SWYDD 
Dylunydd Graffeg a Chynorthwyydd Ymgysylltu Digidol  
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HANFODOL Ni ellir penodi heb y rhinweddau hyn 

 Cymhwyster cenedlaethol cydnabyddedig  Lefel 4 (e.e. HND , gradd sylfaen, NVQ) mewn maes perthnasol (e.e. 

dylunio graffeg, amlgyfryngau, celf a dylunio, technoleg gwybodaeth a chreadigol) neu brofiad perthnasol 

cyfatebol 

 Profiad helaeth o ddefnyddio meddalwedd dylunio graffeg proffesiynol, gan gynnwys Photoshop, Illustrator ac 

InDesign (Adobe Creative Suite) 

 Gwybodaeth ddigonol dda o gyfathrebiadau gwe, cyfryngau digidol/cymdeithasol ac o ddefnyddio meddalwedd 

rheoli cynnwys 

 Hyddysg a chyfarwydd gyda therminoleg safonol y diwydiant a phrosesau argraffu 

 Y gallu i basio Gwiriad DBS Sylfaenol yn llwyddiannus 

DYMUNOL Rhinweddau ychwanegol a all gael eu defnyddio i ddewis rhwng ymgeiswyr sydd yn meddu ar yr holl feini 

prawf hanfodol   

 Profiad o ffilmio, golygu (e.e. defnyddio iMovie) a phostio clipiau fideos byr a lluniau i safleoedd rhyngweithio digidol 

a chymdeithasol  

 Profiad o gymryd ffotograffau a’u ailfeintio 

 Profiad o ddod o hyd i a chynhyrchu deunyddiau marchnata a hybu 

 Gwybodaeth am animeiddio 

 Profiad o ysgrifennu copi ar gyfer pob math o gynulleidfaoedd a phynciau 

 Profiad o helpu i ddatblygu a gweithredu ymgyrchoedd ymgysylltu â’r gymuned wedi eu targedu 

 Profiad o weithio gyda chynulleidfa amrywiol, yn enwedig grwpiau hynod o anodd eu cyrraedd 
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HANFODOL Ni ellir penodi heb y rhinweddau hyn 

 Sgiliau cyfathrebu rhagorol yn y Saesneg, ar lafar ac yn ysgrifenedig (gyfystyr â Sgiliau Hanfodol Lefel 2) 

 Sgiliau cyfathrebu rhagorol yn y Gymraeg, ar lafar ac yn ysgrifenedig (gyfystyr â Safon Lefel 4 GTAGC) 

 Sgiliau TG canolradd gan gynnwys profiad o ddefnyddio pecynnau Microsoft 

 Trwydded yrru lawn a’r gallu i deithio i bob math o leoliadau yn oddi mewn i ardal y gwasanaeth yng Ngogledd 

Cymru pan fydd angen 

DYMUNOL Rhinweddau ychwanegol a all gael eu defnyddio i ddewis rhwng ymgeiswyr sydd yn meddu ar yr holl feini 

prawf hanfodol   

 Y gallu i weithio fel aelod o dîm 

 Sgiliau trefnu rhagorol a’r gallu i weithio ar eich liwt eich hun a blaenoriaethu a chwrdd ag amserlenni 

 Person rhagweithiol a brwd, gyda brwdfrydedd i gyflawni ymgyrchoedd o safon uchel 

 Profiad o allu talu sylw at fanylder 

 Dangos ymwybyddiaeth briodol tuag at faterion cydraddoldeb ac amrywiaeth yn gysylltiedig â’r rôl 

 


