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Swyddog Marchnata a Digwyddiadau 
Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 

  
Bydd prosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn darparu hyfforddiant mewn 
garddwriaeth, a gwybodaeth am arddwriaeth, i unigolion a grwpiau, o gynulleidfaoedd amrywiol, ledled 
Cymru. Mae’n brosiect pum mlynedd a ariennir trwy Raglen Datblygu Gwledig - Cymunedau Gwledig 
Llywodraeth Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd. Mae Gardd 
Fotaneg Genedlaethol Cymru yn elusen eiconig a deinamig, sydd wedi ymrwymo i ymchwil i fioamrywiaeth  
a’i chadwraeth, cynaliadwyedd, dysgu gydol oes a mwynhad ein hymwelwyr.  

Bydd dewis eang o gyrsiau garddwriaeth ac ymgysylltiad â’r cyhoedd ar gael i oedolion a phlant, a hynny ar 
werth gerddi er mwyn tyfu bwyd, cadw’n heini a helpu’r amgylchedd. Byddwn hefyd yn arddangos 
amrywiaeth cynnyrch garddwriaeth Cymru, a’u hansawdd, ac yn helpu achub peillwyr Cymru. Bydd Tyfu’r 
Dyfodol wedi’i leoli yn yr Ardd Fotaneg ac mewn nifer o hybiau ledled Cymru.  

Y Rôl:  Swyddog Marchnata a Digwyddiadau 

Mae gan brosiect Tyfu’r Dyfodol linyn ‘ymgysylltu â’r cyhoedd’ sy’n elfen gref a hanfodol, ac rydym yn 
awyddus i recriwtio swyddog marchnata sydd â phrofiad o ddyfeisio digwyddiadau, eu datblygu a’u 
cydlynu.  Mae hyn yn cynnwys gwyliau a chynadleddau sy’n hyrwyddo nod y prosiect ac yn alinio â 
chenhadaeth yr Ardd a’i diben craidd. 
 

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus allu profedig i drefnu, gyda sylw manwl i fanylder, a bydd yn gallu 
gweithio’n gyflym fel rhan o dîm bach, yn ogystal â gweithio’n annibynnol gyda goruchwyliaeth finimal.  
 

Mae sgiliau TG a bysellfwrdd ar lefel uchel, ynghyd â chymhwysedd wrth ddefnyddio cyfryngau 
cymdeithasol i farchnata a chodi proffil, yn hanfodol. Ynghyd â chreadigrwydd a dull o ddatrys problemau, 
bydd gennych ddealltwriaeth dda o anghenion a chyrchnodau mudiad bach hefyd. Byddwch wrth eich 
bodd yn gweithio gyda phobl ac yn meithrin perthnasoedd positif ar bob lefel. Byddwch yn gallu cymryd 
rhan mewn cyfarfodydd ar y safle ac oddi ar y safle, a byddwch yn hyblyg o ran amserau/diwrnodau 
gweithio.   
 

Mae’r gallu i ysgrifennu ac i siarad Cymraeg yn rhugl yn angenrheidiol, ac mae dealltwriaeth o genhadaeth 
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ac ymrwymiad iddi, yn hanfodol. 
 
AMLINELLIAD O FANYLION Y PENODIAD 
 
Dyma swydd lawn-amser sy’n dechrau ar y dyddiad cynharaf y gellir ei drefnu. Mae’r swydd yn golygu 
gweithio 37.5 awr yr wythnos, ar batrwm, trwy gydol y flwyddyn, gan weithio pum niwrnod o bob saith. 
Bydd gofyn teithio yng Nghymru i ymweld â mudiadau partner. Mae’r cyflog hyd at £19,000 y flwyddyn gan 
ddibynnu ar gymwysterau a phrofiad. Mae’r swydd ar gontract cyfnod penodol o 5 mlynedd. 

Croesewir ymholiadau anffurfiol a dylech eu cyfeirio at Bennaeth Marchnata a Chyfathrebu (David Hardy 
– david.hardy@gardenfowales.org.uk) neu’r Pennaeth Gwyddoniaeth (Dr Natasha de Vere – 
natasha.devere@gardenofwales.org.uk)  

Dylech anfon eich cais, ar ffurf llythyr a CV sy’n dangos yn glir sut yr ydych yn bodloni’r meini prawf, 
ynghyd â manylion cyswllt llawn dau ganolwr, at charlotte.lumby@gardenofwales.org.uk erbyn 8 
Rhagfyr 2017. Ar hyn o bryd, y bwriad yw cynnal cyfweliadau ym mis Ionawr 2018.  
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Swyddog Marchnata a Digwyddiadau 

Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 

 

AMLINELLIAD O’R CEFNDIR 

Mae Tyfu’r Dyfodol yn brosiect gwerth £2.3 miliwn a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth 
Cymru. Mae’n adeiladu ar lwyddiant prosiect peilot Tyfu’r Dyfodol a oedd ar waith o 2012 tan 2015, gan 
ymgysylltu â dros 5000 o bobl ledled Cymru. Bydd prosiect Tyfu’r Dyfodol yn cyflogi saith aelod llawn-amser 
o staff, ac yn cael cefnogaeth adrannau Gwyddoniaeth, Garddwriaeth, Addysg, Marchnata a Dehongli’r 
Ardd Fotaneg. Mae yna dri phrif faes gweithgarwch.   

1. Gerddi er budd iechyd a lles 

Gall tyfu planhigion i’w bwyta, neu i gael hwyl, ein helpu i gadw’n heini a gwella’n lles meddyliol a 
chorfforol. Mae gerddi hefyd yn gynefinoedd bywyd gwyllt pwysig ac yn darparu gwasanaethau ecosystem 
hanfodol, er enghraifft gwarchod rhag llifogydd a pheillio. Byddwn yn darparu hyfforddiant ac ymgysylltiad i 
oedolion a phlant, ynglŷn â gwerth gerddi o ran tyfu bwyd, cadw’n heini a helpu’r amgylchedd.  

2. Dathlu garddwriaeth Cymru  

O blanhigfeydd arbenigol sy’n cynhyrchu planhigion a blodau unigryw, i dyfwyr masnachol sy’n darparu’r 
ffrwythau a’r llysiau gorau, byddwn yn arddangos amrywiaeth cynhyrchion garddwriaethol, a’u hansawdd, 
trwy gyfrwng gwyliau a digwyddiadau cyffrous.  

3. Garddwriaeth ar gyfer y dyfodol 

Er mwyn sicrhau sector cynaliadwy sy’n gallu goroesi yn y dyfodol, mae angen i arddwriaeth Cymru 
ffrwyno’r datblygiadau gwyddonol a thechnolegol diweddaraf. Byddwn yn creu rhwydweithiau rhwng 
gwyddoniaeth a garddwriaeth ac yn defnyddio ymchwil heb-ei-ail yr Ardd Fotaneg ar blanhigion sy’n ysgogi 
peillio, i greu marchnad newydd ar gyfer planhigion sy’n gyfeillgar i beillwyr, a gynhyrchir mewn ffordd 
gynaliadwy.  

 
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 
 
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yw gardd fotaneg gyntaf y mileniwm newydd, ac mae’n ymestyn dros 
fwy na 568 erw yng nghefn gwlad Sir Gâr. Mae’n cynnwys yr Ardd Fotaneg a Gwarchodfa Natur 
Genedlaethol Waun Las, a reolir fel fferm organig. Mewn prin 17 mlynedd, mae wedi datblygu i fod yn lle 
sy’n bwysig yn rhyngwladol ac wedi ymrwymo’n llwyr i warchodaeth, garddwriaeth, gwyddoniaeth 
addysg, hamdden a’r celfyddydau.  
 
Am fwy o wybodaeth, rhowch glic ar: https://garddfotaneg.cymru / 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GARDD FOTANEG GENEDLAETHOL CYMRU 
NATIONAL BOTANIC GARDEN OF WALES 

Swydd-ddisgrifiad 
 
Teitl y Swydd  Swyddog Marchnata a Digwyddiadau 
Adran Tyfu’r Dyfodol 
Yn adrodd i Cydlynydd y Prosiect 
Yn gyfrifol am reoli Gwirfoddolwyr 
 

Amlinelliad o ddiben y rôl: Swyddog Marchnata a Digwyddiadau 
Bydd y Swyddog Marchnata a Digwyddiadau’n gyfrifol am raglen brysur o ddigwyddiadau a gweithgareddau 
trwy gydol oes pum mlynedd y prosiect. Bydd deiliad y swydd yn adrodd i Gydlynydd y Prosiect a bydd 
hefyd yn gweithio’n agos gyda Phennaeth Marchnata a Chynorthwyydd Marchnata’r Ardd Fotaneg.  

Bydd y rôl yn cyfrannu’n eang ac yn rhagweithiol, a hynny ar lefel strategol a gweithredol, gan 
ganolbwyntio ar gynnal calendr deniadol a chost-effeithiol o ddigwyddiadau a gweithgareddau.  Bydd yn 
golygu codi proffil y prosiect mewn ffordd bositif ymhlith y cyfryngau a’r cyhoedd, ac ymgysylltu ag 
ymwelwyr a’u hannog i fwynhau’r prosiect ac i gymryd rhan ynddo. Ymhob agwedd ar y rôl, disgwylir i 
ddeiliad y swydd feithrin perthnasoedd rhagorol gydag eraill ar draws y Prosiect, yr Ardd a thu hwnt.   

 

A. Cyfrifoldebau Cyffredinol 
 
1. Cyfrannu at ffurfio strategaeth a chynllun marchnata a digwyddiadau’r prosiect, a’u gweithredu’n 

effeithiol, gyda’r nod o godi proffil Tyfu’r Dyfodol ac annog ymgysylltiad a chyfranogiad trwy 
ddigwyddiadau a gweithgareddau. 
 

2. Datblygu perthnasoedd positif newydd, a rhai sydd eisoes yn bodoli, a’u meithrin, i sicrhau llwyddiant 
y Prosiect.  
 

3. Meithrin cydweithio strategol gyda phartneriaid a sefydliadau fel rhanddeiliaid, cyllidwyr, safleoedd 
eraill ac atyniadau eraill i ymwelwyr. 

 
B. Cyfrifoldebau Penodol 

 
4. Datblygu rhaglen flynyddol a pharhaus o ddigwyddiadau Tyfu’r Dyfodol, a chyllideb i gyd-fynd â hi, 

mewn cydweithrediad â Chydlynydd y Prosiect, Pennaeth Gwyddoniaeth yr Ardd a’r Pennaeth 
Marchnata, ynghyd ag aelodau eraill o dîm rheoli’r Ardd.  Bydd hyn yn cynnwys ymchwilio i syniadau a 
dulliau arloesol a newydd, eu datblygu a’u cyflwyno, a hynny ar gyfer digwyddiadau sy’n gynhwysol, 
ac sydd ag adborth positif gan ymwelwyr yn dystiolaeth iddynt. 

 
5. Cynorthwyo i gynllunio digwyddiadau allanol, a’u cynnal, i wireddu amcanion y Prosiect, mewn 

cydweithrediad â thîm y Prosiect, tîm rheoli’r Ardd, aelodau eraill o staff a gwirfoddolwyr.  Fel sy’n 
briodol, dod i gyswllt ag aelodau o’r tîm rheoli, a’u staff, a gweithio gyda nhw, i sicrhau bod 
gweithgareddau’n cwrdd â’u meysydd cyfrifoldeb ac yn integreiddio â nhw.  Mae hyn yn cynnwys y 
gofynion corfforaethol ynghylch rheoli ansawdd, iechyd a diogelwch, cydymffurfiaeth gyfreithiol, 
polisïau amgylcheddol a dyletswydd gofal cyffredinol, ond nid ydyw wedi’i gyfyngu at y rhain. 

 
6. Bod yn rheolwr prosiect ar ddigwyddiadau unigol yn y calendr, i sicrhau eu bod yn cyrraedd y safonau 

uchaf posib ac yn dangos arfer gorau. 
 



 

7. Rheoli cyllideb digwyddiadau a marchnata’r Prosiect, a’i monitro, mewn cydweithrediad â Chydlynydd 
y Prosiect a thîm Cyllid yr Ardd.  Bydd hyn yn cynnwys cadw cofnodion o’r digwyddiadau a’r 
dyraniadau unigol, y ogystal â throsolwg o’r gyllideb. 

 
8. Datblygu adnodd a chronfa ddata briodol ac effeithiol o gysylltiadau ar gyfer gweithrediad y Prosiect 

yn yr Ardd Fotaneg, ei chynnal a’i cadw a’i diweddaru, gan gynnwys cofnod o arddangoswyr priodol a 
gymeradwywyd, cyfranogwyr ayb.  

 
9. Meithrin perthnasoedd a dealltwriaeth effeithiol gydag eraill, gan gynnwys yn benodol cyfranogwyr y 

Prosiect, ymwelwyr â’r Ardd Fotaneg, cysylltiadau yn y cyfryngau, cyflenwyr, arddangoswyr a’u tebyg 
ond heb eu cyfyngu at y rhain.   

 
10. Cynrychioli’r Prosiect, yn ôl yr angen, mewn perthynas â datblygu digwyddiadau, cyfathrebu â’r 

cyfryngau, a marchnata.  Gallai hyn gynnwys cyfweliadau ac ymddangosiadau yn y wasg a’r cyfryngau. 
 

11. Trefnu casglu adborth gan y rheiny sy’n dod i ddigwyddiadau, ac eraill, a’i fonitro, ei ddadansoddi a’i 
adolygu, i oleuo cynllunio a phenderfyniadau yn y dyfodol, ac i adrodd ar gynnydd yn erbyn targedau. 

 
12. Cymryd rôl arweiniol wrth baratoi a dosbarthu pecynnau a deunyddiau marchnata, cyfathrebu, a 

digwyddiadau, ac wrth ddelio gydag ymholiadau, sylwadau a chwynion ac ymateb iddynt.  Cydlynu a 
chomisiynu cynnyrch ac adnoddau print. 

 
13. Helpu sicrhau bod digwyddiadau a gweithgareddau marchnata’n cael presenoldeb positif a phrydlon 

ar y we, ynghyd â gwybodaeth glir.  Hyrwyddo’r proffil hwn trwy unrhyw lwybrau eraill sy’n briodol, 
gan gynnwys Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest ayb., ond heb eu cyfyngu at y dulliau hyn. 

 
14. Dod i gyswllt â’r Cydlynydd Gwirfoddolwyr, a gweithio gydag ef, i recriwtio gwirfoddolwyr ac i ysgogi 

cymorth gwirfoddolwyr i gefnogi digwyddiadau, ac yn yr un modd gyda’r swyddog Aelodaeth i roi’r 
diweddaraf yn rheolaidd i aelodau ynghylch gweithgareddau a digwyddiadau’r Prosiect. 

 
C. Dyletswyddau Cyffredinol Eraill  

 
15. Fel aelod o’r tîm Tyfu’r Dyfodol, cyfrannu at unrhyw weithgareddau neu ddyletswyddau sy’n cefnogi’r 

Prosiect ac yn ei hyrwyddo, yn ei helpu i redeg yn llyfn o ddydd i ddydd ac i lwyddo’n gyffredinol. 
 

16. Unrhyw ddyletswyddau eraill a ddyrennir o bryd i’w gilydd. 
 

 
Mae’r disgrifiad hwn yn nodi’r dyletswyddau presennol a gallent amrywio o bryd i’w gilydd yn ôl 
anghenion y sefydliad.   



 

 

DISGRIFIAD PERSON     
 Nodir isod y meini prawf angenrheidiol ar gyfer cyflawni’r rôl. 
 Mae’r wybodaeth hon ar gael yn agored i ymgeiswyr a bydd yn sylfaen ar gyfer y broses recriwtio a 

dethol. 

 Dim ond yr ymgeiswyr hynny sy’n bodloni’r meini prawf hyn yn ddigonol fydd yn cael eu hystyried. 
 
 

 Meini Prawf Hanfodol 

1 
 
 

Addysg hyd at lefel gradd neu’r cyfwerth, a/neu brofiad perthnasol sylweddol.  

2 
 
 

Gallu profedig i drefnu a sylw craff i fanylder, a’r gallu i weithio i lefel uchel o gyfrifoldeb ac 
atebolrwydd unigol gyda goruchwyliaeth finimal.  

3 
 
 

Sgiliau cyfathrebu rhagorol: ar lafar, yn ysgrifenedig, ac yn rhyngbersonol, gyda datblygiad 
ymdeimlad o ffocws ar y cwsmer. 

4 
 
 

Sgiliau bysellfwrdd lefel uchel a chymhwysedd TG, gan gynnwys y defnydd o gyfryngau 
cymdeithasol, prosesu geiriau, e-bost, Excel, mewnbynnu data, coladu data a rheoli taenlenni. 

5 
 

Dull creadigol a dull o ddatrys problemau, gyda gallu clir i amldasgio, ac i weithio’n hyblyg 
mewn amgylchedd sy’n symud yn gyflym, gan gyflawni gwaith o fewn dyddiadau terfyn. 

6 
 

Gweithio’n arbennig o dda fel aelod o dîm yn cydlynu gydag eraill, e.e. gweithio ar draws 
ffiniau o fewn y sefydliad a thu hwnt. 

7 
 

Ymwybyddiaeth graff o anghenion busnes, yr hyn sy’n rhaid ei wneud, a chyrchnodau o fewn 
sefydliad bach. 

8 
 
 

Y gallu i fynd i gyfarfodydd a digwyddiadau mewn lleoliadau eraill ledled Cymru. 

9 Ysgrifennu a siarad Cymraeg yn rhugl. 
 Meini Prawf Dymunol 

10 Profiad ymarferol ac, yn ddelfrydol, cymhwyster mewn garddwriaeth, garddio er budd bywyd 
gwyllt a/neu gadwraeth. 
 
 

 
 


