
SWYDDOG DIGIDOL CYSYLLTIOL  

Diolch i chi am fynegi diddordeb yn rôl y Swyddog Digidol 

Cysylltiol ar gyfer ein cynhyrchiad Stories from a Crowded 

Room. Mae'r rôl hon yn ategiad i'n tîm Marchnata a 

Chyfathrebu a'r rôl datblygu cynulleidfaoedd a ariennir gan y Loteri Genedlaethol drwy gyfrwng Cyngor 

Celfyddydau Cymru.   

Mae'r pecyn hwn yn cynnwys gwybodaeth am y swydd. Os hoffech chi fwy o wybodaeth am y cwmni, 

gallwch ymweld â www.earthfall.org.uk. 

Mae Earthfall, a sefydlwyd gan Jessica Cohen a Jim Ennis yn 1989, yn gwmni dawns / theatr gorfforol 

gwobrwyol sydd yn dathlu ei ben-blwydd yn 25 oed eleni. Mae Earthfall yn chwilio am Swyddog Digidol 

Cysylltiol, i fod yn gyfrifol am integreiddio ymgyrch datblygu cynulleidfaoedd digidol y cwmni a'r 

cynhyrchiad, Stories from a Crowded Room, ac i gyflwyno gweithdai datblygu cynulleidfaoedd. Bydd deiliad 

y swydd hefyd yn dogfennu proses ymarfer y cynhyrchiad a 25 mlynedd Earthfall o weithgarwch.   

Rydym yn cynnig cytundeb tymor byr llawn amser am gyfnod o 10 wythnos, â'r potensial i estyn y cyfnod 

hwnnw am bedair wythnos arall yn ystod Gwanwyn 2016. Bydd y rôl yn canolbwyntio ar y pedwar maes 

canlynol: 

 Gweithredu ac integreiddio ymgyrch i ddatblygu cynulleidfaoedd digidol a defnyddio 

technoleg ddigidol i gymhwyso'r ymgyrch hon ar gyfer y cynhyrchiad cyfredol, yn ôl yr angen 

 Cynnal gweithdai cyfranogol ar y cyd â'r cynhyrchiad a chanolfannau penodol, gan 

ganolbwyntio ar y defnydd o gyfryngau cymdeithasol a thechnoleg ddigidol 

 Creu cynnwys digidol dyddiol ac wythnosol i gyfleu bywyd ar daith gan ddefnyddio 

amrywiaeth o offer cyfathrebu digidol 

 Ffilmio, cyf-weld a chreu rhaglen ddogfen fer am 25 mlynedd Earthfall o weithgarwch - y 

gorffennol, y presennol a'r dyfodol. 

Aeth Stories from a Crowded Room ar daith ledled Cymru yn y lle cyntaf, a hynny ym mis Mai 2015. Yn y 

cynhyrchiad hwn, sy'n nodi pen-blwydd y cwmni yn 25 oed, bydd Earthfall yn archwilio straeon symudol 

trwy gyfrwng dawnsio hynod gorfforol, cerddoriaeth fyw, testun a ffilm amgylchynol.  Cyflwynir y 

cynhyrchiad mewn strwythur a adeiladwyd yn benodol ac mae'r gynulleidfa yn cael ei hintegreiddio yn y 

cynhyrchiad ei hun. 

  

  

http://www.earthfall.org.uk/


Disgrifiad o'r Rôl 

Mae'r swydd hon yn galw am gyfuniad o sgiliau ac arbenigeddau.  Byddai'n addas ar gyfer person â 

diddordeb mewn teithio gyda chwmni dawns / theatr, a pherson sy'n hyddysg yn y cyfryngau cymdeithasol 

a ffilm sydd yn awyddus hefyd i ddatblygu portffolio o sgiliau.  Bydd angen lefel uchel o greadigrwydd 

ynghyd â sgiliau hunan-reoli.  

1. Datblygu a gweithredu ymgyrch i ddatblygu cynulleidfa ddigidol: 

 Casglu a choladu ymatebion digidol gan bobl sy'n ymwneud â'r prosiect  

 Integreiddio'r ymatebion hyn â'r cynhyrchiad Stories from a Crowded Room yn ôl yr 

angen, ar ôl ymgynghori â'r tîm artistig 

 Rhoi cymorth technegol i reolwr y cynhyrchiad er mwyn gweithredu'r prosiect 

  

2. Creu cynnwys dyddiol ac wythnosol ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol: 

 Creu cynnwys dyddiol ar gyfer pob un o sianeli cyfryngau cymdeithasol Earthfall  

 Cynhyrchu golwg wythnosol 'y tu ôl i'r llen' - creu fideos o'r daith yr wythnos honno 

a'u llwytho i'n holl sianeli ar y cyfryngau cymdeithasol 

 Curadu strategaeth y cyfryngau cymdeithasol ar y cyd â'r Adran Farchnata. 

  

3. Datblygu gweithdai i ddatblygu'r gynulleidfa: 

  Gweithio ar y cyd â'r adran farchnata, yr adran addysg, y tîm creadigol a 

chanolfannau sy'n ymwneud â'r cynhyrchiad i greu gweithdai yn ystod holl gamau'r 

daith 

 Cyflwyno gweithdai yn ystod y daith, wedi'u seilio ar yr ymgyrch, a defnyddio 

cyfryngau cymdeithasol a thechnoleg ddigidol. 

   

4. Creu ffilm ddogfen fer am sioe ben-blwydd Earthfall: 

 Creu ffilm ddogfen fer am Earthfall, gan roi blas o 'fywyd ar daith', ar y cyd â'r tîm 

creadigol 

 Cysylltu â'r cyfarwyddwyr artistig i drefnu cyfweliadau gyda staff Earthfall o gyfnodau 

blaenorol 

  

  

  



Nodweddion yr Ymgeisydd 

Profiad a sgiliau hanfodol Profiad a sgiliau dymunol 

Sgiliau technegol  
Gallu i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol a thechnoleg ddigidol i lefel 
uchel, gan gynnwys technoleg symudol a thabledi 

Gallu i siarad, darllen ac 
ysgrifennu Cymraeg 

Llythrennedd cyfrifiadurol estynedig a phrofiad o ddefnyddio MAC a PC Trwydded yrru Brydeinig lân 

Gallu i olygu dan bwysau ac oddi mewn i derfynau amser penodol  Hyddysg yn y defnydd o 

dechnoleg clyweledol ac offer 
taflunio 

  Cuelab 

    
Profiad penodol  

Profiad o weithdai a gweithgarwch cyfranogi Profiad o greu gweithiau dogfen 

Profiad o wneud ffilmiau a golygu (gwaith dogfennol yn ddelfrydol) Profiad o weithio'n ddwyieithog 

  Profiad o weithio mewn 
sefydliad diwylliannol 

    
Nodweddion Personol  

Gallu i feddwl yn annibynnol a hunan-flaenoriaethu   
Cyfathrebwr ardderchog   
Gallu i weithio'n rhan o dîm creadigol a chynhyrchu syniadau gwreiddiol a 
chreadigol 

  

Rheoli Prosiectau   
Gallu i gyfathrebu syniadau a chysyniadau technegol i gynulleidfa 
annhechnegol 

  

Gallu i weithio yng nghyd-destun cynhyrchiad teithiol   
Sgiliau personol a rhyngbersonol da; hynawsedd   

 

Telerau ac Amodau 

Ffi: 9 wythnos - Hydref 2015 - £3600 (Dydd Llun 14 Medi - Dydd Gwener 13 Tachwedd 2015) 

Taith Gwanwyn 2016 i'w chadarnhau 

  
Mae hon yn rôl lawn-amser (37.5 awr yr wythnos) sy'n ategu Stories from a Crowded Room. Bydd angen i 

chi fod ar daith ar gyfer y rhan fwyaf o'r cyfnod hwnnw.  Telir yr holl gostau teithio a llety yn ogystal â 

lwfansau beunyddiol yn unol â chyfraddau Equity. Bydd disgwyl i chi deithio ac aros gyda'r cwmni. 

Mae Earthfall yn gwmni 'moesegol' a gymeradwywyd gan EQUITY / ITC ac mae telerau ac amodau'r swydd 

yn unol â'r cytundeb 'Cydnabyddedig'. Mae hi'n ofynnol i bob un o weithwyr Earthfall barchu ein hamrywiol 

bolisïau. 

Mae Earthfall fel cwmni yn credu mewn buddsoddi mewn datblygiad proffesiynol a phersonol ac yn annog 

staff i ddod o hyd i gyfleoedd ar gyfer datblygiad personol a phroffesiynol.  Ag Earthfall yn gwmni teithiol, 

bydd teithio oddi mewn i'r DG ac yn rhyngwladol yn un o ofynion y swydd. Byddwch yn cefnogi'r cwmni 

perfformio yn ystod cyfnod y daith felly byddai trwydded yrru Brydeinig lawn yn ddymunol.   



Gwneud Cais 

Anfonwch CV llawn a llythyr o eglurhad, gan amlinellu eich rhesymau dros fod eisiau gweithio gydag 

Earthfall, ynghyd â manylion am eich profiad proffesiynol a sut y mae'n berthnasol i'r rôl. Nodwch os 

gwelwch yn dda y byddwn, yn unol â'n polisi amgylcheddol, yn derbyn ceisiadau electronig yn unig.  

Bydd angen i'ch cais gyrraedd Earthfall erbyn canol dydd ar ddydd Gwener 24 Gorffennaf. Ni dderbynnir 

ceisiadau hwyr o dan unrhyw amgylchiadau.    

Cynhelir cyfweliadau yng Nghaerdydd ar ddydd Mawrth 4 Awst (ail gyfweliadau ar ddydd Mercher 5 Awst) a 

bydd gofyn i ymgeiswyr ar y rhestr fer baratoi tasg o flaen llaw a rhoi cyflwyniad byr yn ystod y cyfweliad. 

Yn eich llythyr eglurhaol, nodwch eich argaeledd ar y dyddiadau dan sylw, os gwelwch yn dda, rhag ofn i chi 

gael eich galw am gyfweliad. 

Anfonwch eich llythyr eglurhaol a'ch CV at Lewis Gwyther - jobs@earthfall.org.uk.   

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau, ffoniwch y swyddfa ar 02920 221314 a gofynnwch am gael siarad â 

Lewis, os gwelwch yn dda.  


