
 
 

Dylunydd Graffeg a Chynorthwyydd Ymgysylltu Digidol  

Parhaol, 37 awr yr wythnos  

Adnoddau Cyfathrebiadau Corfforaethol, Pencadlys, Llanelwy 

Gradd 05 GTAGC £22,021 – £23,836 y flwyddyn (yn amodol ar 

werthusiad 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.   

 

CYMWYSTERAU I’W HARDDANGOS  

Mae’r rôl yn gofyn am ymgeiswyr sy’n gallu arddangos (gyda thystiolaeth) sgiliau yn yr meysydd canlynol: 

 

Gofynion Hanfodol 

 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 

 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 

 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw hanner dydd, 29 Ebrill 2019 

 

Dalier sylw, pe byddech yn cyrraedd y rhestr, cynhelir yr asesiadau a chyfweliadau ar 9 Mai 2019.  
 

Glynir at y dyddiad cau ac ni fydd eithriadau.   

Mae rhagor o fanylion a ffurflenni cais ar gael ar wefan Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, neu o’r Adran 

Adnoddau Dynol ar 01745 535280 neu drwy anfon e-bost i  

Hrdesk@gwastan-gogcymru.org.uk 

 
Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal a chroesawn geisiadau gan bob rhan o’r gymuned.  

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau yn y Gymraeg a’r Saesneg a byddwn yn  

ymateb yn gydradd i’r ddwy ac  yn ymateb yn eich dewis iaith heb oedi.  

 

 

 


