
SWYDDOG MARCHNATA DIGIDOL  

Diolch i chi am eich diddordeb yn rôl y Swyddog Marchnata Digidol 

ar gyfer ein cynhyrchiad, Stories from a Crowded Room. Mae'r rôl 

hon yn ategiad i'n tîm Marchnata a Chyfathrebu ac yn rôl datblygu 

cynulleidfaoedd, wedi'i ariennu 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 Marchnata 

Digidol i fod yn gyfrifol am arwain holl ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol y cynhyrchiad Stories from a 

Crowded Room. 

Rydym yn cynnig cytundeb rhan amser (0.6) am gyfnod o 10 wythnos gyda potensial i estyn y cyfnod am 

bedair wythnos arall yn ystod Gwanwyn 2016. Bydd y rôl canolbwyntio ar y meysydd canlynol: 

 Arwain holl ymgyrchoedd y cynhyrchiad ar y cyfryngau cymdeithasol 

 Datblygu cysylltiadau â rhwydweithiau newydd y tu hwnt i gynulleidfaoedd presennol 

Earthfall 

 Cefnogi'r tîm Marchnata â gweithgarwch ychwanegol 

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, mae 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 yn y cyfryngau cymdeithasol a thechnoleg ddigidol.  Bydd angen lefel uchel o greadigrwydd 

ynghyd â sgiliau hunanreoli sylweddol.  

1. Arwain holl ymgyrchoedd y cynhyrchiad ar y cyfryngau cymdeithasol 

a) Byddwch yn gyfrifol am weithredu ein hymrwymiad digidol â chynulleidfaoedd, 
cynulleidfaoedd potensial, rhanddeiliaid, y wasg, y cyfryngau a'r sector diwylliannol 

b) Byddwch yn cyd-arwain ymgyrchoedd penodol ar y cyd â'r swyddog digidol cysylltiol 
c) Byddwch yn cynhyrchu ac yn curadu cynnwys ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol 
d) Byddwch yn diweddaru ac yn monitro'r we-fan ac yn gweithio gyda'r adran farchnata yn 

natblygiad y we-fan ar gyfer ymgyrchoedd penodol 
e) Byddwch yn cefnogi gweithgarwch digidol yr adrannau addysg a datblygiad 
f) Byddwch yn cyfrannu at werthuso ein hymgyrchoedd marchnata 

 
  

2. Datblygu cysylltiadau â rhwydweithiau newydd y tu hwnt i gynulleidfaoedd presennol 

Earthfall 

a) Byddwch yn sefydlu perthnasau newydd â sefydliadau / rhwydweithiau  
b) Byddwch yn gweithio gyda'r Swyddog Digidol Cysylltiol i ddarparu gweithdai 
c) Byddwch yn creu ymgyrchoedd i gyd-fynd â rhaglenni fel rhaglen Cymunedau'n Gyntaf a 

chynlluniau cymunedol ar gyfer pobl o leiafrifoedd ethnig 
 

  
3. Cefnogi'r tîm Marchnata â gweithgarwch ychwanegol 

a) Byddwch yn rhoi cymorth ychwanegol i'r tîm Marchnata yn ôl yr angen 

b) Byddwch yn mynychu ymarferion a pherfformiadau yn ôl yr angen  

  
  

  

  

  



Nodweddion yr Ymgeisydd 

Profiad a sgiliau hanfodol Profiad a sgiliau 
dymunol 

Sgiliau technegol   
Gallu i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol a thechnoleg ddigidol i lefel 
uwch, gan gynnwys defnyddio 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   
Gallu i greu cynnwys o ansawdd uchel   

    

    
Profiad penodol   

Addysg hyd at lefel gradd neu brofiad perthnasol 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 

  

Sgiliau rhwydweithio ardderchog   

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

   
  

Telerau ac Amodau 

Ffi: 9 wythnos - £2160 (Dydd Llun 14 Medi - Dydd Gwener 13 Tachwedd 2015) 

              Taith Gwanwyn 2016 i'w chadarnhau 

  
Mae hon yn rôl ran-amser (0.6) a fydd yn ategu'r gwaith ar ein cynhyrchiad, Stories from a Crowded Room.  

Lleolir y swydd yn y swyddfa, gan mwyaf, ond bydd yna achlysuron pan ddisgwylir i chi deithio.  Telir holl 

gostau teithio a llety yn ogystal â lwfansau beunyddiol yn unol â chyfraddau Equity. 

Mae ein swyddfa ar agor o 9:30-6:00 ond bydd disgwyl i chi wneud rhywfaint o waith gyda'r nos ac ar 

benwythnosau.  Mae gan Earthfall bolisi TOIL. 

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 eich 

annog 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 derbyn ceisiadau electronig yn unig, yn unol â'n polisi amgylcheddol.  

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 wythnos 10 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 a'ch CV at Lewis Gwyther - jobs@earthfall.org.uk - os gwelwch yn dda. 

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

Lewis, os gwelwch yn dda.  

  


