
Rheolwr Cyfathrebu
Disgrifiad Swydd

Cyflogwr: Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (prif bartner Hyb Cymru Affrica)

Yn atebol i: Pennaeth Partneriaeth

Cyflog: Band D CMRhC £29,856 - £37,376 (mae ymgeiswyr fel arfer yn dechrau ar
y pwynt cyntaf yn y band)

Telerau
Cyflogaeth:

Cytundeb cyfnod penodol o 12 mis o ddechrau cyflogaeth

Lleoliad y Swydd: Mae trefniadau gweithio gartref, hybrid neu yn y swyddfa ar gael yng
Nghanolfan Materion Rhyngwladol Cymru, y Deml Heddwch, Parc
Cathays, Caerdydd

Oriau: Llawn-amser (37 Awr yr wythnos)

Gwyliau Blynyddol: 28 diwrnod, yn ogystal â gwyliau cyhoeddus

Teithio: Bydd y rôl hon yn gofyn am deithio ledled Cymru a’r DU, gan gynnwys
aros dros nos

Pensiwn: Bydd deiliad y swydd yn cael ei gofrestru'n awtomatig ar gynllun pensiwn
CMRhC. Bydd CMRhC yn gwneud cyfraniadau pensiwn cyfatebol hyd at
5% o'r cyflog gros i'r cynllun bob mis

Hub Cymru Africa
Rydym yn dîm bach wedi’i leoli yng Nghymru, sy’n cefnogi’r sector Datblygu Rhyngwladol ac Undod
Byd-eang. Sefydlwyd HCA yn 2015 fel menter gydweithredol rhwng partneriaid cymdeithas sifil; ers
hynny rydym wedi parhau i dyfu ein gwaith ac ymateb i anghenion mudiadau yng Nghymru ac Affrica.
Rydym yn cynnal digwyddiadau, yn darparu hyfforddiant, yn trefnu rhaglen fentora, yn adeiladu
cefnogaeth ar gyfer undod rhyngwladol ac yn rhoi cymorth i fudiadau bach ledled Cymru i gyflawni
pethau gwych. Rydym yn dîm hyblyg gyda chydweithwyr yng ngogledd, gorllewin a de Cymru, ond er
gwaethaf y pellter rydym yn gweithio'n glòs.

Ar hyn o bryd, rydym yn derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru, y Swyddfa Dramor, y Gymanwlad a
Datblygu a Sefydliad Waterloo.  Mae’r bartneriaeth yn cynnwys Canolfan Materion Rhyngwladol
Cymru (prif bartner), Masnach Deg Cymru, Panel Cynghori Is-Sahara a Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd
Cymru ac Affrica. Mae pob aelod partner yn endid cyfreithiol yn ei rinwedd ei hun.

https://hubcymruafrica.wales


Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru
(CMRhC)
Mae CMRhC yn elusen, a nhw yw ein prif bartner. Fe’i sefydlwyd ym 1973 â’r nod o ysbrydoli pobl
ledled Cymru i ddysgu am faterion byd-eang a gweithredu arnynt. Ein gweledigaeth yw i bawb yng
Nghymru gyfrannu at greu byd tecach a mwy heddychlon. Gwnawn hyn trwy ddarparu dysgu
byd-eang sy’n paratoi Cymru ar gyfer dyfodol a rennir, gan ysbrydoli gweithredu byd-eang mewn
cymunedau a mudiadau ledled Cymru, yn ogystal â meithrin partneriaethau byd-eang sy’n cysylltu
Cymru a’r byd.

Crynodeb o'r rôl
Rydym yn chwilio am berson creadigol sy’n meddu ar hunan-gymhelliant; rhywun sy'n llawn
brwdfrydedd wrth weithio gydag ystod eang o bobl, a dod o hyd i ffyrdd newydd o ymgysylltu â nhw.
Byddant yn rhugl yn y Gymraeg ac yr un mor gyfforddus yn defnyddio eu sgiliau i ysgrifennu
datganiadau i’r wasg a phapurau polisi, cyflwyno sesiynau hyfforddi i elusennau bach neu addasu i
lwyfannau cyfryngau cymdeithasol newydd. Fel gyda'r rhan fwyaf o rolau cyfathrebu, bydd y diwrnod
gwaith yn un prysur, a bydd gofyn i chi jyglo blaenoriaethau sy'n cystadlu â’i gilydd.  Nid yw hynny'n
gyfystyr â gweithio llawer o oriau ychwanegol; mae sicrhau cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith yn
bwysig i ni. Wrth i ni lansio ein strategaeth newydd, bydd ein Rheolwr Cyfathrebu newydd yn ein
helpu i greu cyfathrebiadau sy'n sicrhau ein bod yn cyrraedd y bobl sydd angen i ni gysylltu â nhw.
Byddant yn cael eu llywio gan gynulleidfaoedd a data, gan sicrhau ein bod yn cyrraedd ein llawn
botensial ac yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn.

Byddant yn arwain ac yn darparu cyfathrebiadau cwbl ddwyieithog ar gyfer Hyb Cymru Affrica, gan
ymgysylltu’n effeithiol â’r cyhoedd, y cyfryngau ac mewn materion polisi, gan addasu cyfathrebiadau
i’r gwahanol sectorau a chynulleidfaoedd. Byddant yn cynyddu presenoldeb darlledu ac yn y cyfryngau
cymdeithasol, yn cynrychioli’r bartneriaeth yn y cyfryngau ac mewn digwyddiadau yn ôl yr angen; hyn
ynghyd â chwarae rhan allweddol wrth hyrwyddo rôl Cymru mewn datblygiad rhyngwladol ac undod
byd-eang. Byddant hefyd yn gyfrifol am gyflwyno cyfathrebiadau o ddydd-i-ddydd, gan gynnwys
cyfryngau cymdeithasol, golygu'r we, astudiaethau achos ac adroddiadau, gan weithio gyda
gwirfoddolwyr fel y bo'n briodol.

Bydd y Rheolwr Cyfathrebu yn darparu cydlyniad strategol ar gyfer llawer o ddigwyddiadau a drefnir
gan y Bartneriaeth, gan sicrhau eu bod yn cynnig cyfleoedd rhwydweithio traws-sector da yn ogystal â
gwireddu eu potensial o ran proffil cyhoeddus. Byddant hefyd yn rhoi cyngor ac arweiniad i fudiadau
sy'n gweithio yn y sector ar wella eu sgiliau cyfathrebu o fewn set ehangach o weithgareddau cefnogi
datblygiad a gynigir gan y Bartneriaeth.

Mae'r swydd wag hon wedi codi oherwydd secondiad.

Bydd cyfrifoldebau penodol ar gyfer y rôl hon yn cynnwys:

1. Trosolwg Strategol o Gyfathrebu
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a) Datblygu ac arwain Strategaeth Gyfathrebu ddwyieithog traws-raglen, gyda phartneriaid
yn cytuno ar nodau ac arferion cyffredin ar gyfer brandio, cyfryngau, gwefan, cyfryngau
cymdeithasol, cyhoeddiadau a digwyddiadau

b) Cynorthwyo’r tîm staff i gyflawni’r strategaeth, a darparu hyfforddiant cyfathrebu i
aelodau’r tîm lle bo angen

c) Cyfrannu’n sylweddol at y nod strategol o arwain llais polisi trydydd sector yng Nghymru
a’r DU ar faterion datblygu rhyngwladol.

2. Y Cyfrungau a Chyfathrebu Allanol

a) Cynyddu presenoldeb yn y cyfryngau print a darlledu ar gyfer holl weithgareddau HCA

b) Dynodi straeon ‘newyddion da’ o bob rhan o’r sector a chynyddu cyhoeddusrwydd ar
gyfer unigolion a grwpiau sy’n ymwneud â phrosiectau Affrica (heb fod yn gyfyngedig i’r
rhai a ariennir gan Lywodraeth Cymru)

c) Darparu cyngor ynghylch y cyfryngau a chymorth datblygu i fudiadau o fewn y sector

d) Cynrychioli Hyb Cymru Affrica yn y cyfryngau pan fo angen, gan gynnwys ar radio a
theledu Cymraeg.

3. Cydlynu’r Sector ar Gyfathrebu

a) Chwarae rhan weithredol wrth gynorthwyo â chydgysylltu cyfathrebu ar draws y sector,
gan gynnwys sicrhau bod sector Cymru ac Affrica yn gysylltiedig â rhwydweithiau
rhanbarthol a ledled y DU

b) Cynorthwyo cyfathrebu ar gyfer rhwydweithiau anffurfiol ar draws y sector yng Nghymru.

4. Cyfathrebu Mewnol

a) Rheoli’r seilwaith cyfathrebu ar draws partneriaeth HCA: sicrhau brandio a negeseuon
cyson ar themâu datblygu rhyngwladol allweddol, yn unol â strategaeth gyffredinol y
bartneriaeth

b) Datblygu negeseuon allweddol a phwyntiau siarad ar faterion polisi perthnasol ynghyd â
Phennaeth y Bartneriaeth

c) Gwneud y gorau o gysylltiadau rhwng e-newyddion, cyfryngau cymdeithasol a
chyfathrebiadau eraill gwahanol bartneriaid, tra'n sicrhau bod cynulleidfaoedd yn cael eu
targedu’n briodol a bod negeseuon yn eglur.

5. Cyfathrebu ar gyfer Digwyddiadau

a) Arwain cyfathrebu yn ystod digwyddiadau mawr, gan gynnwys Uwch-gynhadledd Undod
Byd-eang Cymru, cynhadledd Iechyd Cymru ac Affrica, cynadleddau thema eraill,
diwrnodau deialog a digwyddiadau eraill a drefnir gan HCA

b) Gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd ar gyfer rhwydweithio traws-sector rhwng partneriaid y
rhaglen

c) Arwain ar farchnata ar gyfer digwyddiadau proffil uchel fel yr Uwch-gynhadledd

d) Gwneud y defnydd gorau o wirfoddolwyr lle bo modd i gyflawni agweddau ar gynlluniau
cyfathrebu mewn digwyddiadau.
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6. Strategaeth Gwefan a Chyfryngau Cymdeithasol

a) Arwain a datblygu gwefan HCA, ysgrifennu a mewnbynnu'r wybodaeth ddiweddaraf gan
gynnwys dolenni i wefannau sefydliadau partner

b) Comisiynu nodweddion a chynnwys gwefan allweddol, a chydlynu blog y Bartneriaeth

c) Ehangu presenoldeb gweithredol HCA ar gyfryngau cymdeithasol, gan sicrhau postiadau
rheolaidd, gyda phwyslais arbennig ar Facebook a Twitter

d) Creu astudiaethau achos, adroddiadau a ffeithluniau deniadol o ansawdd uchel

e) Gwneud y mwyaf o rôl gwirfoddolwyr i gyfrannu at ddatblygu cynnwys y wefan a
chyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys diweddaru gwybodaeth fel y bo'n briodol.

7. Cyfrifoldebau Trawstoriadol (wedi'u rhannu â holl staff y Bartneriaeth)

a) Sicrhau bod yr holl waith yn cael ei gynllunio a'i gyflawni fel rhan o strategaeth
gyffredinol Partneriaeth HCA

b) Cyfrannu mewn ffordd deg a chymesur at weithgareddau a rennir y Bartneriaeth, gan
gynnwys digwyddiadau mawr, cyfathrebu a gwaith allgymorth

c) Sicrhau lefel dda o gyswllt gyda gwaith y partneriaid eraill: Masnach Deg Cymru,
Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica, Panel Ymgynghorol Is-Sahara

d) Gweithio gyda'r Swyddog Alltudiaeth a Chynhwysiant i sicrhau bod grwpiau sydd ar y
cyrion yn gallu cael  gafael ar gymorth, hyfforddiant a grantiau

e) Adrodd ar y cynnydd a wnaed i'ch rheolwr llinell a, phan ofynnir am hynny, yn
uniongyrchol i Fwrdd y Bartneriaeth neu Lywodraeth Cymru

f) Recriwtio, rheoli a/neu gynorthwyo gwirfoddolwyr yn ôl yr angen i gyflawni eich gwaith

g) Sicrhau bod y rhaglen yn cael ei chyflwyno'n ddwyieithog, a’i bod yn cynyddu cyfranogiad
siaradwyr Cymraeg

h) Cyfrannu'r holl ddata Monitro, Gwerthuso a Dysgu perthnasol sy'n ofynnol o fewn y
prosiect

i) Sicrhau bod arian yn cael ei wario at ddibenion cymeradwy'r rhaglen a bod y
ddogfennaeth ariannol angenrheidiol ar gael i gadarnhau unrhyw drafodion

j) Ymgymryd â dyletswyddau achlysurol eraill lle cânt eu dirprwyo gan Bennaeth y
Bartneriaeth.

Manyleb y person

Hanfodol

● Ymrwymiad i werthoedd ac amcanion Hyb Cymru Affrica

● Profiad blaenorol o arwain, rheoli a chyflwyno ystod lawn o weithgareddau cyfathrebu
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● Y gallu i ddefnyddio sgiliau cyfryngau a chyfathrebu i gyfrannu'n sylweddol at amcanion
strategol a nodir gan y Bartneriaeth

● Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol yn y Gymraeg a’r Saesneg, gan gynnwys y
gallu i weithio’n llwyddiannus gyda’r cyfryngau Cymraeg. Disgwylir sylw manwl i fanylion yn
naill iaith a’r llall.

● Profiad o ddatblygu a gweithredu strategaethau cyfathrebu o fewn fframwaith strategol
ehangach

● Profiad o ddatblygu a chyflwyno strategaethau ymgysylltu â rhanddeiliaid

● Profiad o ddatblygu amrywiaeth o ddulliau cyfathrebu, er enghraifft astudiaethau achos ar
effaith

● Profiad o undod byd-eang a  syniadau a themâu datblygu rhyngwladol, gan gyfeirio'n benodol
at Affrica

● Y gallu i ddatblygu ac addasu negeseuon ynghylch undod byd-eang a themâu datblygu
rhyngwladol i gynulleidfaoedd cyhoeddus a phobl nad ydynt yn arbenigwyr

● Y gallu i gynllunio gweithgareddau, gan adolygu a blaenoriaethu yn ôl yr angen, i gyrraedd
safonau uchel a gweithio o fewn terfynau amser

● Y gallu i gynnig arweiniad a chyngor effeithiol a defnyddiol i eraill ynghylch eu gwaith
cyfathrebu

● Y gallu i weithio'n effeithiol fel rhan o dîm er mwyn hyrwyddo a chyflwyno digwyddiadau
llwyddiannus.

Dymunol

● Profiad o weithio gyda mudiadau trydydd sector

● Profiad o gydlynu neu weithio gyda gwirfoddolwyr

● Dealltwriaeth o'r sector datblygu rhyngwladol a'r cyd-destun yng Nghymru

● Dealltwriaeth o feddwl cyfredol ym maes datblygiad ac undod byd-eang o ran adrodd straeon
moesegol a materion cysylltiedig.

Y broses ymgeisio:
● Rhaid i bob ymgeisydd lenwi'r ffurflen gais a'r ffurflen monitro cyfle cyfartal sydd ar gael yn

hubcymruafrica.cymru/cyfranogi/swyddi

● Mae croeso i chi gyflwyno CV/llythyr eglurhaol os dymunwch, ond ni fydd cais yn cael ei
dderbyn heb ffurflen gyflawn

● Anfonwch eich cais trwy e-bost at enquiries@hubcymruafrica.org.uk
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● Wrth wneud cais am y rôl, nodwch yn yr e-bost eglurhaol a fyddai'n well gennych chi gael
cyfweliad wyneb-yn-wyneb neu ar-lein. Ni allwn sicrhau y byddwn yn bodloni eich holl ofynion,
ond byddwn yn gwneud hynny lle bo modd

● Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 26ain Mai 2022 Cynhelir y cyfweliadau
cychwynnol ar 9fed Me 2022. Sylwch efallai y bydd y panel am drefnu ail rownd o
gyfweliadau gydag ymgeiswyr dethol cyn gwneud eu penderfyniad terfynol

● Byddwn yn anfon cydnabyddiaeth trwy e-bost at bob ymgeisydd. Os na fyddwch wedi derbyn
cydnabyddiaeth cyn 17:00 ddydd 27ain Mai 2022, cysylltwch â ni. Ni allwn fod yn gyfrifol am
geisiadau nad ydynt yn ein cyrraedd neu sy'n cyrraedd ar ôl y dyddiad cau

● Os ydym am eich gwahodd am gyfweliad, byddwn yn cysylltu â chi'n uniongyrchol. Ni fyddwn
yn cysylltu ag unrhyw ganolwyr am eirda nes bod cynnig cyflogaeth amodol wedi'i wneud.
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