
 

MARCHNATA A CHYFATHREBU 
  
  
  
 
  
Diolch i chi am fynegi diddordeb yn swydd Arweinydd Marchnata a Chyfathrebu Earthfall.   
  
Mae'r pecyn hwn yn cynnwys gwybodaeth am y swydd a gallwch ymweld â www.earthfall.org.uk i 
gael mwy o wybodaeth am y cwmni. 
  
Mae Earthfall, a sefydlwyd gan Jessica Cohen a Jim Ennis yn 1989, yn gwmni dawns / theatr gorfforol 
gwobrwyol sydd yn dathlu'i ben-blwydd yn 25 oed eleni. Mae'r cwmni yn awyddus i benodi aelod 
newydd o'r tîm i fod yn gyfrifol am arwain gweithgarwch Marchnata a Chyfathrebu. 
  
Mae'r cwmni ar fin parhau â thaith STORIES FROM A CROWDED ROOM, i ganolfannau ledled Cymru 
a Lloegr, yn ystod yr hydref.  Â phedwar o gynyrchiadau newydd wedi'u cynllunio ar gyfer y tair 
blynedd nesaf ac â'r cwmni'n rhan o bartneriaeth datblygu cyfalaf newydd, mae hwn yn adeg 
cyffrous i ymuno â'r sefydliad. 
  
Mae gan Earthfall enw da am gyflwyno ymgyrchoedd marchnata ac ymgysylltu o safon uchel ac, yn 
2012, enillodd y cwmni wobr Canmol / Sefydliad Siartredig Marchnata am ansawdd eu gwaith. 
  
Mae gan Earthfall strwythur reoli gwastad ac mae marchnata a chyfathrebu yn ganolog i 
weithrediadau a gwerthoedd y sefydliad.   
  
  

  

  



Disgrifiad o'r Rôl 
  
Mae hon yn swydd ddelfrydol i rywun sydd yn gweithio ar hyn o bryd fel swyddog / cynorthwy-ydd 
marchnata ac ysydd n dymuno datblygu sgiliau a phrofiad gyda chwmni teithiol o faint canolig sy'n 
gweithio ledled y DG a thir mawr Ewrop.  Mae'r swydd yn cynnig elfen o ryddid creadigol, ynghyd â 
chyfle i gyfrannu at gyfeiriad y cwmni yn y dyfodol. 
  

 Gyda chefnogaeth y Rheolwr / Cynhyrchydd Cyffredinol, byddwch yn datblygu ac yn 
gweithredu strategaeth farchnata a chyfathrebu y sefydliad 

 Byddwch yn gweithio gyda'r Cyfarwyddwyr Artistig a'r Cynhyrchydd i ddatblygu a 
chyflwyno ymgyrchoedd ar gyfer cynyrchiadau penodol 

 Byddwch yn goruchwylio ac yn rheoli staff contract yn unol â phrosiectau penodol 

 Byddwch yn cefnogi'r swyddogion Addysg/Cyfranogiad a Datblygu/Teithio o ran 
gofynion marchnata a chyfathrebu er mwyn eu helpu nhw i gyflawni eu gwaith nhw, yn 
enwedig ym meysydd codi arian a chreu ymgyrchoedd cyfranogol 

 Byddwch yn gyfrifol am gyflwyno brand Earthfall ar-lein ac mewn mannau eraill 

 Byddwch yn rheoli ein sianeli digidol a chymdeithasol er mwyn datblygu a chynnal 
teyrngarwch ein cynulleidfa, ac yn creu cynnwys newydd ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol 

 Byddwch yn ysgrifennu copi ar gyfer deunydd cyfathrebu corfforaethol ac ar gyfer 
rhaglenni ein cynyrchiadau ac yn ymwneud yn agos â'n dylunydd 

 Byddwch yn datblygu ac yn cynnal perthynas â chanolfannau a chyllidwyr, gan 
sicrhau gweithgarwch marchnata a chyfathrebu cydlynol  

 Byddwch yn datblygu ac yn cynnal perthnasau â'r wasg leol / ranbarthol a 
chenedlaethol (DG) ac yn cydweithio gyda'n hasiantaeth cysylltiadau cyhoeddus yn Llundain 
yn ystod ein tymor o sioeau Llundeinig 

 Byddwch yn dadansoddi effeithiolrwydd ymgyrchoedd marchnata gan ddefnyddio 
data o ganolfannau a data ar-lein; byddwch hefyd yn datblygu dulliau newydd o gasglu data 
am ein cynulleidfa 

 Byddwch yn gyfrifol am y gyllideb ar gyfer holl weithgarwch marchnata a 
chyfathrebu Earthfall ac yn gyfrifol am gytuno ar dargedau incwm a gwariant, ac am 
ddatblygu strategaethau er mwyn cyrraedd y targedau hynny 

 Byddwch yn gwerthuso ymgyrchoedd marchnata ac yn monitro eu heffeithiolrwydd 

 Byddwch yn cynrychioli Earthfall ar daith ac mewn digwyddiadau 
masnachol/diwydiannol 

 Mae tîm cynhyrchu Earthfall yn fychan ond yn ymroddedig a brwdfrydig; mae'r aelodau'n 
hunan-ysgogol ac yn gweithio ar y cyd i roi ar waith y strategaeth artistig.  Yn hynny o beth, 
mae pob aelod o staff yn "hunan-wasanaethu" ac yn cymryd cyfrifoldeb ychwanegol dros ran 
arbennig o weithgarwch craidd y cwmni.  Mae deiliad presennol y swydd, er enghraifft, yn 
gyfrifol hefyd am reoli fflyd Earthfall o gerbydau 

 Gallu i hunan-reoli / parchu terfynau amser / blaenoriaethu / addasu i 
flaenoriaethau newydd 

 Cyfrifoldeb i ymwneud â phroses o hunan-ddatblygiad parhaus gan gynnwys 
manteisio ar gyfleoedd am hyfforddiant  

  
  
Datblygiad gyrfaol: Byddai'r rôl hon yn addas ar gyfer person sydd naill ai am ddatblygu gyrfa 
farchnata ar lefel Rheolwr / Cyfarwyddwr neu yn dymuno dilyn gyrfa fel Rheolwr / Cynhyrchydd 
Cyffredinol. 
 



Nodweddion yr Ymgeisydd 
  
  

Profiad a sgiliau hanfodol Profiad a sgiliau dymunol 
Sgiliau technegol   

Saesneg o safon uchel, yn ysgrifenedig ac ar lafar Gallu i siarad, darllen ac 
ysgrifennu Cymraeg 

Rheoli gwe-fan (Wordpress, CMS)   

Rheoli ymgyrchoedd digidol; 
curadu / creu a rheoli ymgyrchoedd ar gyfryngau 
cymdeithasol; cynllunio a chyflwyno ymgyrchoedd 

  

Ysgrifennu copi a phrawf-ddarllen   

Trwydded yrru Brydeinig lân   

    

Profiad penodol   

Profiad o weithio gyda'r wasg Genedlaethol a 
Rhyngwladol 

Profiad o weithio yng nghyd-
destun cwmni cynhyrchu/teithiol 

Profiad o reoli prosiectau Cyfrannu at gynllunio strategol y 
sefydliad 

Profiad o ymgyrchoedd marchnata a chyfathrebu yn y 
sector diwylliannol 

Rheoli staff ac arwain tîmau  

Profiad o weithio gyda dylunwyr graffig a thechnolegwyr 
digidol 
  

  

    

Nodweddion personol   

Gallu i gynhyrchu syniadau gwreiddiol a chreadigol ar 
gyfer ymgyrchoedd marchnata 
  

  

Sgiliau rheoli prosiect a rheoli amser ardderchog, a gallu 
i reoli sawl prosiect ar yr un pryd 

  

Sgiliau rhyngbersonol ardderchog, agwedd hyblyg a 
gallu i addasu 

  

Cyfathrebwr ardderchog, gallu i weithio yn rhan o dîm   

Gallu i weithio mewn modd hyblyg a chydweithredol yn 
unigol a chydag aelodau eraill o'r tîm cynhyrchu 

  

Diddordeb yn y celfyddydau   
   

  
  
Mae Earthfall yn gwmni teithiol a bydd angen i ddeiliad y swydd deithio ar hyd a lled y DG.  Mae 
trwydded yrru Brydeinig lawn yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.   
  

  
  

  



Telerau ac Amodau Cyflogaeth 

  
Mae hon yn swydd lawn amser (37.5 awr yr wythnos), wedi'i lleoli yn Chapter, Heol y Farchnad, 
Caerdydd.  Disgwylir i ddeiliad y swydd fyw yn ddigon agos i Gaerdydd i allu cymudo'n 
ddidrafferth.  Bydd angen i chi weithio gyda'r nos ac ar benwythnosau o bryd i'w gilydd ac mae 
gweithio oddi cartref o dro i dro yn un o ofynion y swydd. 
  
Cyflog Cychwynnol £21,500 + cyfraniadau cyflogwr/gweithiwr i gynllun pensiwn statudol (NEST) 
  
Bydd yna gyfnod prawf o 3 mis ac fe gynigir y swydd fel swydd lawn amser ar gontract penodedig tan 
30 Mawrth 2016.  Yn dilyn dyfarniad ffafriol yn adolygiad buddsoddi Cyngor Celfyddydau Cymru, 
caiff y cytundeb ei thrawsnewid yn swydd barhaol lawn amser. 
  
Gwyliau blynyddol: 20 diwrnod y flwyddyn + telerau TOIL i'w cytuno gan y cyflogwr a'r ymgeisydd 
llwyddiannus.   
  
Ar ôl y cyfnod prawf, bydd yna gyfnod rhybudd o dri mis. 
  
Dyddiad dechrau arfaethedig: 7 Medi, 2015. 
  
Mae Earthfall yn gwmni 'moesegol' a gymeradwywyd gan EQUITY / ITC ac mae telerau ac amodau'r 
swydd yn unol â chytundebau '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.   
  
Mae Earthfall yn gwmni teithiol a bydd angen i ddeiliad y swydd deithio ar hyd a lled y DG ac yn 
rhyngwladol. Byddwch yn cefnogi'r cwmni perfformio yn ystod teithiau felly bydd angen trwydded 
yrru Brydeinig lawn.   

  
  

  

  



Y Broses Ymgeisio 
  
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 Mawrth 21 Gorffennaf.  Ni 
dderbynnir ceisiadau hwyr o dan unrhyw amgylchiadau.    
  
Cynhelir cyfweliadau yng Nghaerdydd ar 29/30 Gorffennaf 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. 
  
Fe allai fod yna ail gyfweliad yn ystod yr wythnos wedyn. 
  
Anfonwch eich llythyr eglurhaol a'ch CV at jobs@earthfall.org.uk. Os bydd gennych unrhyw 
gwestiynau ynglŷn â'r rôl, ffoniwch Stephan Stockton ar 02920 221314, os gwelwch yn dda. 
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