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Rydym yn byw mewn adeg o newidiadau helaeth 
i gymdeithas a thechnoleg, ac rydym yn wynebu 
heriau amgylcheddol mawr a cholledion parhaus 
o ran bioamrywiaeth. Gyda’n casgliadau unigryw, 
ein hystad helaeth, sy’n cynnwys y gerddi botaneg, 
Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las a fferm 
organig, a’n rhaglenni arloesol, mae Gardd Fotaneg 
Genedlaethol Cymru mewn sefyllfa bwerus i ennyn 
diddordeb pobl mewn planhigion, gwyddoniaeth, 
cadwraeth, a’r byd naturiol ehangach, yn ogystal â 
natur ar gyfer iechyd a llesiant cymdeithas. 

Yr Ardd yw un o brif atyniadau Cymru o ran bod yn 
gyrchfan, ac rydym am gysylltu cynulleidfaoedd â 
phlanhigion a’n gwaith, a herio’r modd y mae pobl 
yn meddwl ynghylch bioamrywiaeth a natur – ei 
gorffennol, ei phresennol, a’i dyfodol. 

Mae hwn yn adeg gyffrous iawn i ymuno â Gardd 
Fotaneg Genedlaethol Cymru. Gyda Chyfarwyddwr 
newydd, cynllun a gweledigaeth strategol 10 
mlynedd uchelgeisiol, a’n pen-blwydd yn 25 oed 
yn 2025, mae yna rôl sy’n diffinio gyrfa ar gael i 
weithiwr proffesiynol uchelgeisiol a thalentog ym 
maes marchnata, cyfathrebu ac ymgysylltu. 

Bydd effaith eich gwaith yn ffurfio rhan bwysig o’r 
broses o leoli Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 
ar gyfer y dyfodol. Rydym yn chwilio am rywun 
i adrodd ein stori a’n helpu i barhau i ddatblygu 

Diolch yn fawr iawn i chi am 
eich diddordeb yng Ngardd 
Fotaneg Genedlaethol Cymru 
a rôl y Pennaeth Marchnata, 
Cyfathrebu ac Ymgysylltu. 

ein brand o ran bod yn sefydliad cenedlaethol, 
i herio canfyddiadau, ac i gynyddu a meithrin 
ein cynulleidfaoedd a’u cefnogaeth i’r gwaith a 
wnawn ac i’n gwasanaethau, a’r modd y maent yn 
ymgysylltu yn hynny o beth. 

Mae hon yn rôl strategol allweddol a fydd yn 
sicrhau bod cwmpas ac enw da Gardd Fotaneg 
Genedlaethol Cymru yn cael eu hatgyfnerthu a’u 
cyfleu’n glir ar lefel leol, genedlaethol a rhyngwladol. 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb – mae 
amrywiaeth, cynhwysiant ac ymdeimlad o berthyn 
yn bwysig i ni. Rydym yn chwilio am arweinydd 
marchnata a chyfathrebu uchelgeisiol, talentog 
ac ymroddgar sydd am chwarae rôl hanfodol yn 
nyfodol ein sefydliad eiconig. 

Os chi yw’r unigolyn hwnnw, edrychaf ymlaen at 
glywed gennych. 

Dr Lucy A. Sutherland
Y Cyfarwyddwr, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

1  CROESO

PENNAETH MARCHNATA, 
CYFATHREBU AC 
YMGYSYLLTU
CROESO



PENNAETH MARCHNATA, 
CYFATHREBU AC 
YMGYSYLLTU
Y SEFYDLIAD

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 
(GFGC) yn gwmni cyfyngedig trwy  
warant ac yn elusen gofrestredig sy’n 
ymroddedig i ymchwilio i fioamrywiaeth  
a’i gwarchod, i gynaliadwyedd, i ddysgu  
gydol oes, ac i ysbrydoli ein hymwelwyr a’r 
gymuned ehangach. 

Mae GFGC, a agorwyd yn swyddogol yn 2000, yn 
drysor cenedlaethol ac mae’n sefydliad ac yn brif 
atyniad i dwristiaid y mae’r rheiny sy’n ymweld â hi yn 
ei garu a’i goleddu. Mae’r Ardd yn denu tua 170,000 o 
ymwelwyr bob blwyddyn ac yn chwarae rôl allweddol 
yn economi twristiaeth ac ymwelwyr yr ardal. 

Ei Thŷ Gwydr Mawr, a gynlluniwyd gan yr Arglwydd 
Norman Foster a’i Bartneriaid, yw’r tŷ gwydr un 
rhychwant mwyaf yn y byd, ac un o dirnodau mwyaf 
eiconig Cymru. 

Mae GFGC hefyd yn ennyn parch o gwmpas y 
byd am y rôl y mae’n ei chwarae o ran gwarchod 
ac amddiffyn rhai o’r planhigion sydd fwyaf dan 
fygythiad ar y blaned, ac yn cael ei gwerthfawrogi 
am ei hymdrechion i wella iechyd a llesiant pobl 
a chymunedau Cymru. GFGC yw’r ardd fotaneg 
gyntaf yn y Deyrnas Unedig i gael ei chydnabod gan 
y Botanic Gardens Conservation International, a 
dyfarnwyd pob un o’r tair lefel o achrediad cadwraeth 
iddi, yn cynnwys Ymarferydd Cadwraeth Uwch. 

Daw’r Ardd allan o’r pandemig yn safle sydd wedi 
ennill sawl gwobr, gan gynnwys Gwobr Dewis y Bobl 
Sefydliad y Peirianwyr Sifil (ICE) am ei thirwedd 
hanesyddol a adferwyd, ac yn meddu ar well enw 
da o ran bod yn ganolfan ar gyfer garddwriaeth, 
gwyddoniaeth, cadwraeth a chynaliadwyedd. A 
hithau’n ganolfan rhagoriaeth mewn cadwraeth ac 
ymchwil, mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 
yn darparu prentisiaethau a ariennir, cyfleoedd 
hyfforddi, a rhaglenni helaeth ar gyfer ysgolion.

Mae ein casgliadau a’n hymchwil yn rhan o 
gymuned fyd-eang o erddi botaneg – yn cynrychioli 
Cymru ar lwyfan y byd. Mae gennym rôl hanfodol o 
ran gwneud darganfyddiadau, darparu hyfforddiant 
a throsglwyddo gwybodaeth er budd pobl, bywyd 
gwyllt a’r amgylchedd. Ar y cyd â phrifysgolion, 
Llywodraeth Cymru a phartneriaid anllywodraethol, 
mae amryw o ddisgyblaethau yn cael eu dwyn 
ynghyd i wneud darganfyddiadau newydd i ymladd 
y broses o golli bioamrywiaeth. Er enghraifft, mae 
ein hymchwil Achub Peillwyr yn defnyddio codau 
bar DNA i olrhain y rhywogaethau planhigion 
hynny y mae peillwyr yn eu defnyddio, ac mae 
ein canfyddiadau yn ffurfio sail i’n gwasanaethau 
cynghori a’n hyfforddiant ar warchod peillwyr. 

Mae gan Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru tua 100 o 
staff, 200 o wirfoddolwyr ac 16,000 o aelodau, ac mae’n 
gymuned fywiog, angerddol o bobl sy’n ymroddedig i 
sicrhau bod popeth a wnawn yn cael effaith. 
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Arweinyddiaeth Strategol

• Datblygu a gweithredu Strategaeth Marchnata, 
Cyfathrebu ac Ymgysylltu sy’n arwain y sector i 
gefnogi Strategaeth newydd GFGC hyd at 2031, 
ynghyd â’i hagenda ar gyfer cynhyrchu incwm. 

• Datblygu, rheoli a chyflenwi dulliau cyfathrebu 
allanol, materion cyhoeddus a lleoliad brand 
uchelgeisiol. 

• Goruchwylio’r broses o ymdrin â’r wasg a 
marchnata gwasanaethau ymwelwyr masnachol y 
sefydliad. 

• Gweithio’n agos gyda’r Cyfarwyddwr a’r Uwch-
dîm Arwain i ddatblygu a hwyluso rhwydwaith o 
gefnogwyr ac eiriolwyr sy’n cyfrannu at broffil y 
sefydliad. 

• Ymgysylltu mewn modd cadarnhaol â rhanddeiliaid 
ledled GFGC, gan gywain gofynion ar gyfer yr 
holl ofynion cyfathrebu a marchnata, hyrwyddo 
dull cwsmer yn gyntaf, darparu cyfleoedd ar gyfer 
adborth, a sicrhau yr ymgynghorir ar gamau 
allweddol y broses o ddatblygu strategaethau. 

• Datblygu, sefydlu a chynnal systemau priodol 
ar gyfer mesur agweddau angenrheidiol ar y 
gweithgarwch cyfathrebu a marchnata, a hynny 
er mwyn cefnogi prosesau cynllunio a dyrannu 
adnoddau y sefydliad. 

• Bod yn aelod rhagweithiol o’r Uwch-dîm Arwain.

Teitl
Pennaeth Marchnata, Cyfathrebu ac 
Ymgysylltu

Y Sefydliad
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru  
(rhif 1036354) 

Lleoliad
Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, Cymru

Cyflog
£40,000-45,000

Llinell Adrodd
Y Cyfarwyddwr, Gardd Fotaneg 
Genedlaethol Cymru

Lefel
Yn aelod o’r Uwch-dîm Arwain

Tîm
Chwech yn adrodd yn uniongyrchol, ac 
yn rheoli tîm o tua 15 o bobl, yn cynnwys 
dros 200 o wirfoddolwyr (mae strwythur y 
sefydliad ar gael ar gais)
Perthnasoedd Allweddol
Yr Uwch-dîm Arwain; Bwrdd GFGC; 
partneriaid cenedlaethol a rhyngwladol; 
y cyfryngau; y sectorau gwyddonol, 
cadwraeth a’r celfyddydau/diwylliant; 
a chynulleidfaoedd ymwelwyr. (Er mai 
cyfathrebu allanol fydd eich prif ffocws, 
bydd disgwyl i chi ddarparu cyngor ac 
arweiniad i’r tîm arweinyddiaeth mewn 
perthynas â chyfathrebu mewnol.)
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Arwain Pobl
• Rheolaeth linell uniongyrchol ar dîm 

amlddisgyblaethol sy’n gweithio ar draws 
marchnata, cyfathrebu ac ymgysylltu, gan 
gynnwys dysgu gydol oes. Rhaid i’r rôl hon 
ddarparu arweinyddiaeth weledigaethol, 
garismatig i arwain, cymell ac ysbrydoli tîm sy’n 
perfformio’n dda. 

• Sicrhau bod y tîm yn cyflawni ei botensial trwy 
greu cyfleoedd datblygu proffesiynol a sefydlu 
diwylliant o ddysgu a gwerthuso i feithrin 
galluogrwydd. 

• Gweithio gyda’ch tîm i gydlynu a chysoni gwaith 
staff sydd â chyfrifoldebau cyfathrebu ar draws 
adrannau eraill. 
 

Dyletswyddau Llysgenhadol
• Cynrychioli GFGC yn allanol, a chynnal 

perthnasoedd effeithiol â sefydliadau a 
phartneriaid cydraddol ledled y wlad a thramor. 

• Bod yn llefarydd ar ran GFGC yn ôl y gofyn. 

Arweinyddiaeth Weithredol
• Goruchwylio’r tîm amrywiol sy’n cyflawni’r 

gweithrediadau cyfathrebu a marchnata o ddydd 
i ddydd, gan gynnwys y cyfryngau, marchnata a 
chysylltiadau cyhoeddus, cyfathrebu argyfyngau, 
dehongli, rhaglenni cyhoeddus ac ymgysylltu â’r 
cyhoedd, a dirnadaeth y gynulleidfa. 

• Bod yn atebol am leoli a meithrin brand newydd 
GFGC i gefnogi’r strategaeth. Nodi a rheoli risgiau 
o ran enw da ar ran y sefydliad, yn ogystal â 
goruchwylio natur a thôn y cynnwys, a sicrhau y 
glynir wrth y brand ar draws pwyntiau cyswllt lluosog. 

• Gweithio gydag eraill yn y tîm i ddefnyddio 
dylanwad yn fewnol i addysgu a llywio cyd-
weithwyr o ran materion perthnasol yn ymwneud 
â chyfathrebu a’r cyfryngau. 

• Sicrhau bod ymgyrchoedd marchnata a 
chysylltiadau cyhoeddus yn cefnogi strategaeth 
GFGC ac uchelgeisiau cynulleidfaoedd, gan 
weithio mewn partneriaeth ag eraill yn gynyddol. 

• Bod yn bennaf cyfrifol am oruchwylio ystod eang 
o gyhoeddiadau print a digidol ar gyfer GFGC. 

• Goruchwylio’r llyfrgell delweddau a chyhoeddi o 
ran bod yn weithgaredd masnachol a arweinir gan 
weledigaeth, gan gyflawni targedau ariannol a 
nodi cyfleoedd newydd ar gyfer twf. 

• Goruchwylio’r broses barhaus o ddatblygu a rheoli 
swyddogaethau’r holl aelodau a gwirfoddolwyr. 

• Datblygu data a dulliau adrodd o ran y gynulleidfa 
ac o ran darparu dirnadaeth i fod yn offeryn 
critigol i gefnogi datblygiad strategol proses 
gwneud penderfyniadau GFGC. 

• Mae parchu a chydnabod treftadaeth a diwylliant 
Cymru, gan gynnwys ei iaith yn hanfodol. Nid oes 
angen sgiliau Cymraeg ar gyfer y rôl hon; Ond 
bydd staff di-Gymraeg yn cael cymorth i ddysgu 
sgiliau sgwrsio Cymraeg.
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Hanfodol: 

• Profiad o arweinyddiaeth o ran marchnata, 
cyfathrebu a rhaglenni cyhoeddus, gan gynnwys 
llunio a chyflawni strategaethau marchnata, 
cyfathrebu ac ymgysylltu cwbl integredig yn unol 
â’r brand mewn sefydliadau cymhleth. 

• Datblygu cynlluniau gweithredol a chyfleu 
deilliannau clir. 

• Gwybodaeth arbenigol a phrofiad ymarferol 
mewn perthynas â brand, marchnata, elfennau 
creadigol a chyfathrebu, rhaglenni cyhoeddus – 
yn ddelfrydol yn deillio o gyfuniad o’r cyfryngau a 
diwydiannau’r sectorau preifat a chyhoeddus. 

• Llwyddiant profedig o ran manteisio ar bŵer 
cyfathrebu digidol a’r cyfryngau cymdeithasol, 
ynghyd â phrofiad o weithio ar draws 
amrywiaeth o sianeli cyfathrebu, ac ymgysylltu 
ag arbenigedd trwy bob cyfrwng. 

• Arweinydd profiadol a all hefyd ddarparu 
rheolaeth effeithiol ar bobl ac sy’n gallu amlygu 
rhagoriaeth o ran adeiladu, arwain, rheoli a 
chymell timau mawr â chyfuniad o sbardunau a 
arweinir gan weledigaeth yn ogystal ag elw. 

• Y gallu i sicrhau bod canlyniadau’n cael eu 
cyflawni ac i fod yn asiant ar gyfer newid; yn 
arloesol, yn llawn dychymyg, yn greadigol ac 
yn wynebu’r dyfodol, ac yn dymuno profi a 
hyrwyddo arferion gweithio newydd. 

• Y gallu i sganio’r gorwel a nodi bygythiadau i enw 
da a hygrededd GFGC, gan ddatblygu ymchwil 

a systemau mewnol i ymateb mewn modd 
rhagweithiol. 

• Y gallu i feithrin a chynnal perthnasoedd 
effeithiol a gwerthfawr sy’n galluogi 
cydweithrediad ar draws timau amrywiol â 
rhanddeiliaid mewnol ac allanol allweddol. Bydd 
angen i’r rôl gydweithredu a meithrin cysylltiadau 
ar draws yr Ardd i lywio sbardunau lluosog sy’n 
groes i’w gilydd ac amgylchedd gweithredu 
cymhleth. 

• Sgiliau cyfathrebu eithriadol; yn rhugl ac yn 
llythrennog iawn. Yn gallu cyfleu ymchwil a 
data gwyddonol/academaidd cymhleth yn glir, 
ac yn meddu ar brofiad o gyflwyno papurau ac 
adroddiadau ar lefel weithredol. 

• Treiddgarwch masnachol cadarn – er mwyn 
nodi cyfleoedd masnachol yn y dyfodol a hefyd 
o ran eich ffordd o ymdrin â rheolaeth ariannol. 
Dealltwriaeth glir o enillion ar fuddsoddiad ar 
gyfer prosiectau penodol, ac o fonitro’r gwariant 
ar gyfer ystod amrywiol o brosiectau, gan 
sicrhau’r gwerth gorau am arian. 

• Profiad o gyflawni a goruchwylio prosiectau 
cymhleth lluosog, a hynny dan arweiniad data, a 
chyda dealltwriaeth glir o’r ffordd orau i werthuso 
ac arddangos enillion ar fuddsoddiad ar gyfer 
ymdrechion marchnata a chyfathrebu. 

• Parchu a chydnabod treftadaeth a diwylliant 
Cymru, gan gynnwys ei ieithwedd. Nid oes angen 
sgiliau Cymraeg ar gyfer y rôl hon.

Sgiliau, gwybodaeth a phrofiad gofynnol
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Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 22/2/2023.

Mae’r ardd yn cadw’r hawl i symud y dyddiad cau 
ymlaen os daw digon o geisiadau i law. 

Gwahoddir yr ymgeiswyr sydd wedi cyrraedd 
y rhestr fer i gyfweliadau â Gardd Fotaneg 
Genedlaethol Cymru. 

Cynhelir cyfweliadau y cam cyntaf ar 7/3/2023

Cynhelir cyfweliadau yr ail gam ar 14/03/2023

Mae GFGC yn croesawu ceisiadau gan bawb – 
mae amrywiaeth, cynhwysiant ac ymdeimlad o 
berthyn yn bwysig i ni. Trwy ddenu pobl i weithio 
i ni o ystod eang o gefndiroedd amrywiol, gallwn 
barhau i edrych ar y byd â llygaid ffres a dod 
o hyd i ffyrdd newydd o wneud pethau. Rydym 
yn cynnig amgylchedd ysgogol a phroffesiynol 
i weithio ynddo. Mae hwn yn lle anhygoel, ac 
rydym yn chwilio am staff a all weithio yn unol â’n 
gwerthoedd – rydym yn hyrwyddo amrywiaeth ac 
yn annog creadigrwydd, rydym wedi’n cysylltu, ac 
rydym yn rhoi gwerth ar dystiolaeth. 

Cysylltwch â Dr Lucy A. Sutherland (Cyfarwyddwr 
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru) i gael 
trafodaeth gyfrinachol ac i wneud cais am y rôl 
hon (Ffôn: +44 (0)1558 667149. 
Mae’n ofynnol i ymgeiswyr gyflwyno eu CV a 
llythyr eglurhaol i’r Adran Adnoddau Dynol  
Anne-Maria.Nicholas@gardenofwales.org.uk

Mae GFGC yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg,  
ac ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg  
yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir 
yn Saesneg. 
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