
 
 
 
 
HYSBYSIAD 

Cynorthwyydd Marchnata 
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 

 
Dyma gyfle i chi ddod yn rhan o dîm bywiog a ddyfeisgar, yn gweithio at hyrwyddo proffil a chyflawniadau 
o un o gyrchfannau mwyaf eiconig Cymru.  Mae’r Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wir yn gwneud 
gwahaniaeth i gadwraeth, addysg a chynaliadwyedd, a mwynhad yr ymwelwr.  Darganfyddwch mwy wrth 
bori’n gwefan https://garddfotaneg.cymru.org.uk/  
 
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn siaradwr Cymraeg, gydag ychydig brofiad o greu a threfnu 
digwyddiadau.  Bydd hefyd ganddynt ddealltwriaeth o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol.   Bydd deilydd 
y swydd yn gyfrifol am yrru strategaeth cyfryngau cymdeithasol yr Ardd – ar Facebook, Twitter, Instagram 
a LinkedIn, felly mae gwybodaeth weithredol ar bob un ohonynt yn hanfodol. 
 
Bydd gennych allu trefnu profedig, gan dalu sylw at fanylion, gyda’r gallu i weithio at gyflymder cyflym fel 
rhan o dîm bach, yn ogystal â gweithio’n annibynnol gyda goruchwyliaeth isafol.  Mae sgiliau TG ac 
allweddell uchel yn hanfodol.   Ynghyd a chreadigaeth ac agwedd o ddatrys problemau, bydd hefyd 
gennych ddealltwriaeth dda o anghenion a nodau o fudiad bach.  Byddwch hefyd yn mwynhau gweithio 
gyda phobl a datblygu perthnasoedd positif ar bob lefel, yn gallu mynychu cyfarfodydd i ffwrdd o’r safle, 
ac yn gallu fod yn hyblyg gyda’ch diwrnodau ac amseroedd o weithio. 
 
Yn ychwanegol i’r sgiliau uchod, os oes gennych y gallu i gyfieithu i’r Gymraeg, gwnewch hyn yn glir iawn 
yn eich cais os gwelwch yn dda. 
 
BRAS MANYLION O’R APWYNTIAD 
 
Gan ddechrau o’r dyddiad cynharaf a gellir trefnu, mae hyn yn swydd ran-amser barhaol o 30 awr yr 
wythnos (80% cll-a).  Disgwylir y drefn o weithio i fod 6 awr y diwrnod ac i ddarparu goruchwyliaeth am 
gylchres anffurfiol o 5 diwrnod allan o 7.  Mae’r cyflog o £14,040 yn pro-rata i £17,550 y flwyddyn. 
 
Fe wahoddir i chi archwilio gwefan Yr Ardd i ddysgu mwy amdanom ni. 
 
Croesawir ymholiadau anffurfiol a dylai'r rhain cael eu hanelu at David Hardy, Pennaeth yr Adran 
Farchnata a Chyfathrebu – david.hardy@gardenofwales.org.uk  
 
Dylai ceisiadau, mewn ffurf llythyr cais a CV, yn dangos yn glir sut yr ydych yn cyrraedd y meini prawf eu 
danfon, o ddewis mewn ffurf electronig, i Janine Oram ar janine.oram@gardenofwales.org.uk erbyn 
Dydd Llun 12fed o fis Mawrth 2018.  Disgwylir i gyfweliadau ddigwydd ar Ddydd Llun 12fed o fis 
Mawrth 2018. 
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GARDD FOTANEG GENEDLAETHOL CYMRU 
NATIONAL BOTANIC GARDEN OF WALES 

Disgrifiad Swydd 

 
Teitl y Swydd Cynorthwyydd Marchnata 
Adran Marchnata a Chyfathrebu 
Yn adrodd i  Bennaeth yr Adran Marchnata a Chyfathrebu (David Hardy ar hyn o bryd) 
Yn gyfrifol am Neb arall 
 

AMLINELLIAD o bwrpas y swydd 
 
Mae hon yn swydd allweddol yn y tîm Marchnata a Chyfathrebu sy’n cefnogi neges graidd, ethos a 
llwyddiant parhaol yr Ardd.  Yn cyfrannu’n eang ac yn weithgar, yn strategol a’n weithredol, bydd y swydd 
yn canolbwyntio ar ddarparu calendr o ddigwyddiadau a gweithgareddau atynnol a chost-effeithiol, yn 
codi cyfrwng positif a phroffil cyhoeddus, ac yn ymrwymo ac annog mwynhad yr ymwelwr.  Mewn pob 
agwedd o’r swydd, fe ddisgwylir yr adeilad o berthnasoedd gydag eraill tu fewn a thu hwnt i’r Ardd. 

 
A. Cyfrifoldebau Cyffredinol 
 
1. Cyfrannu i’r datganiad a’r darpariad o’r cynllun marchnata strategol, a’i darpariaeth effeithlon gyda’r 

nod o gynhyrchu incwm ac enw da i’r Ardd.   
 

2. Datblygu ac adeiladu perthnasoedd positif sy’n bodoli a newydd o fewn a thu hwnt yr Ardd.  
 

3. Adeiladu cydweithrediadau strategol gyda phartneriaid a mudiadau megis hapddaliwr, cyllidwyr a 
lleoliadau ac atyniadau ymwelwyr eraill.   

 
B. Cyfrifoldebau Penodol 

 
4. Datblygu rhaglen o ddigwyddiadau cyfredol blynyddol ac i gyllido am yr Ardd mewn cysylltiad â 

Phennaeth yr Adran Marchnata a Chyfathrebu, ac aelodau eraill o dîm rheolaeth yr Ardd.  Bydd hyn 
yn cynnwys ymchwilio, datblygu a chyflwyno syniadau a dulliau newydd a ddyfeisgar am 
ddigwyddiadau sy’n hollgynhwysol, ac sy’n cael eu profi gan adborth positif o ymwelwyr.    

 
5. Helpu i gynllunio a darparu digwyddiadau allanol mewn cydgysylltiad â thîm rheolaeth yr Ardd, a’u 

staff a gwirfoddolwyr.  Fel yn briodol, cysylltu a chyd-weithio gydag aelodau o’r tîm rheolaeth, a’u 
staff, i sicrhau bod gweithgareddau yn cwrdd, ac yn cyfannu gyda’u cyfrifoldebau.  Mae hyn yn 
cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, yr anghenion corfforaethol am reolaeth o ansawdd, iechyd  a 
diogelwch, polisïau amgylcheddol a’r ddyletswydd gyffredinol o ofal.   

 
6. Gweithio fel Rheolwr Prosiect am ddigwyddiadau unigol yn y calendr i sicrhau eu bod yn cwrdd â’r 

safon uchaf ac yn defnyddio’r ymarfer gorau.    
 

7. Rheoli a monitro’r gyllideb diwrnod-i-ddiwrnod am ddigwyddiadau a marchnata mewn cysylltiad â’r 
Pennaeth o Farchnata a Chyfathrebu, a’r tîm cyfrifon.  Bydd hyn yn cynnwys cadw cofnod o’r 
digwyddiadau a dosraniad unigol, yn ogystal ag arolwg o’r gyllideb.   

 



8. Datblygu, cadw, a diweddaru cronfa ddata priodol ac effeithlon ac adnodd o gysylltiadau ar gyfer 
gweithrediad Marchnata a Chyfathrebu yn yr Ardd, ac i gynnwys cofnod o arddangoswyr priodol.     

 
9. Creu perthnasoedd a dealltwriaeth effeithlon gydag eraill, yn cynnwys yn benodol, ond nid yn 

gyfyngedig i, ymwelwyr, aelodau, cysylltiadau o’r wasg, cyflenwyr, arddangoswyr, darparwyr llety, 
trefnwyr teithiau a’r tebyg.     

 
10. Cynrychioli’r Ardd, fel bydd angen, o ran y datblygiad o ddigwyddiadau, cysylltiadau gwasg, a 

marchnata.  Gall hyn cynnwys cyfweliadau ac ymddangosiadau am y wasg.    
 

11. Trefnu i gasglu, monitro, dadansoddi a’r arolwg o adborth o ymwelwyr ac eraill ar gyfer cynllunio a 
phenderfyniadau am y dyfodol ac i adrodd ar y datblygiadau yn erbyn targedau.     

 
12. Cymryd rôl arweiniol wrth baratoi a chylchdroi deunydd i bostio am farchnata, cyfathrebu a 

digwyddiadau ac i drin ac ymateb i ymholiadau, sylwadau a chwynion o ymwelwyr.  Cyd-drefnu’r 
dosbarthiad o bamffledi. 

 
13. Sicrhau bod gweithgareddau a chyfleoedd am ddigwyddiadau gyda phresenoldeb ar-lein positif a 

gwybodaeth glir.  Hyrwyddo’r proffil yma trwy unrhyw ffordd arall sy’n briodol gan gynnwys, ond nid 
yn gyfyngedig i, Facebook, Twitter, Instagram a Pinterest. 

 
14. Cysylltu a gweithio gyda chyd-drefnydd y Gwirfoddolwyr i recriwtio ac ysgogi cymorth o wirfoddolwyr 

i helpu gyda digwyddiadau, a gyda’r Swyddog Aelodaeth i gynnig diweddariadau cyson i aelodau yn 
ymwneud â gweithgareddau a digwyddiadau yn yr Ardd. 

 
15. Helpu i gyd-drefnu incwm masnachol i’r Ardd ble bynnag sy’n bosib trwy werthiannau a chysylltwaith  

manwerthol. 
 

16. Gyrru strategaeth cyfryngau cymdeithasol yr Ardd. 

 
C. Dyletswyddau Cyffredinol Arall  

 
17. Cyfrannu, fel aelod o staff tîm yr Ardd, i unrhyw weithgareddau neu ddyletswyddau sy’n cefnogi a 

hysbysebu’r Ardd, ac i helpu yn y gweithrediad dyddiol a’i llwyddiant cyfan gwbl. 
 

18.  Caiff unrhyw ddyletswyddau arall eu dosbarthu o amser i amser.  
 
Mae’r disgrifiad hwn yn amlinellu’r dyletswyddau presennol sy’n amrywio o amser i amser yn ôl 
anghenion y mudiad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MANYLEB PERSON 
 
 Wedi benodi’n isod yw’r meini prawf a ystyrir yn anghenreidiol i gyflawni’r swydd.  
 Mae’r gwybodaeth ar gael i ymgeisydd ac fydd yn ffurfio sail y proses o recriwtio a dewis. 
 Ond yr ymgeiswyr sy’n cwrdd â’r meini prawf yma’n ddigonol caiff eu hystyried. 
 
 

  
Meini prawf a thystiolaeth y disgwylir: 

  
Addysg/Cymwysterau 
Gwybodaeth/Profiad 
Medrau/Gallu 

 C
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 Meini Prawf Anghenreidiol   

1 
 
 

Wedi addysgu i lefel gradd neu gywerth, neu brofiad sylweddol perthnasol    

2 
 
 

Gallu trefniadol profedig a sylw manwl i fanylion, yn alluog o weithio at lefel 
uchel o gyfrifoldeb ac atebolrwydd unigol gyda goruchwyliaeth isafol. 

    

3 
 
 

Sgiliau cyfathrebu ardderchog: ar lafar, yn ysgrifenedig ac yn rhyngbersonol 
gyda synnwyr datblygedig o ffocws ar y cwsmer. 

    

4 
 
 

Lefel uchel o sgiliau allweddell a TG gan gynnwys prosesu geiriau, e-bost, 
Excel, mewnbynnu gwybodaeth, cyfochriad gwybodaeth, rheolaeth o 
gronfa ddata a’r defnydd o gyfryngau cymdeithasol. 
 

   

5 
 

Creadigaeth ac agwedd o ddatrys problemau gyda’r gallu amlwg o weithio’n 
aml-dasg, ac i weithio’n hyblyg yn amgylchedd sy’n gweithio ar gyflymder 
uchel, ac yn cwblhau gwaith mewn pryd. 
 

    

6 
 

Yn ardderchog fel rhan o dîm yn cyd-drefnu gydag eraill, e.e. traws-
swyddogaethol o fewn a thu hwnt y mudiad. 

    

7 
 

Ymwybyddiaeth ddofn o anghenion busnes, gorchmynion ac amcanion o 
fudiad bach. 

    

8 
 
 

Y gallu i fynychu cyfarfodydd yn wahanol leoliadau (rhai ymweliadau dydd 
yng Nghymru a thu hwnt ar achlysur.) 

   

9 Rhuglder yn ysgrifenedig ac ar lafar yn y Gymraeg      

 Meini Prawf Dymunol   

10 Hyblygrwydd yn ymwneud ac amseroedd/dyddiau gweithio 
 
 

    

 
 
 

 
 


