
 
 
Swydd:   CYDLYNYDD ARTISTIG 

 
Oriau :   21 awr yr wythnos 

Cyflog:  I’w drafod 

 

Adran:  Rhaglennu  
Yn atebol i: Cyfarwyddwr Artistig 

____________________________________________________ 
 

 
Dyddiad cau: 12:00 (hanner dydd), dydd Llun – 19.11.18 

Cyfweliadau: I’w gadarnhau 
 

____________________________________________________ 

 
Am sgwrs bellach am y swydd hon, cysylltwch â: 

Nici Beech (Cyfarwyddwr Artistig) 

01286 685 204     

nici.beech@galericaernarfon.com 
____________________________________________________ 

 
Y Swydd 
 

Mae Galeri Caernarfon yn chwilio am berson creadigol a threfnus i gydlynu nifer o’i 
gweithgareddau sydd yn ffurfio rhan o’i rhaglen artistig.  
 

Bydd gan ddeiliad y swydd gyfrifoldeb dros gyd-lynu’r gweithgareddau canlynol: 
 

Sbarc:  
prosiect celf cynhwysfawr Galeri sy’n cynnig ystod eang o brofiadau celfyddydol i blant a 
phobol ifanc; 

 
Sinema:  

mae dwy sgrîn sinema newydd Galeri yn dangos y ffilmiau diweddaraf   
 
Yn ogystal â’r prosiectau uchod disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus gyfrannu syniadau, 

datblygu, dyfeisio a chyd-lynu gweithgareddau cyfranogol rheolaidd eraill ym meysydd 
dawns, llenyddiaeth, ffilm a chelf gweledol fel rhan o’r tîm artistig  
 

Swydd ran-amser yw hon. Gall yr oriau gwaith amrywio, ac mae gofyn i’r deiliad fedru 
gweithio gyda’r nosau (tan 7pm a 9pm) pan fo gwersi Sbarc yn digwydd ar nosweithiau Llun 

a Mercher, ac ar benwythnosau pan fo angen. 

  
 

 



Prif bwrpas y Swydd:  
 

Bod yn gyfrifol am weinyddu y prosiectau uchod o ddydd i ddydd gan gynnwys monitro a 

dogfennu’n gywir er pwrpas adrodd yn ôl i’r ariannwyr. 
 

Cyd-lynu amserlen y sinemâu a chydweithio gyda phob adran ac asiantaethu allanol i sicrhau 
bod y gwybodaeth yn eu cyrraedd yn brydlon.  
 

Bod yn wyneb cyhoeddus i brosiect Sbarc a bod yn gyfrifol am gyflwyno diwgyddiadau 
arbennig a dangosiadau / sioeau lle bo’r angen. 

 
Bod yn rhagweithiol wrth edrych am gyfleon i godi arian i brosiectau a bod yn gyfrifol am 
wneud ceisiadau am arian ychwanegol fel mae’r angen 

 
Cydweithio ar raglen greadigol Galeri ynghyd a cheisiadau grant gyda’r Cyfarwyddwr Artistig 

a’r tîm rhaglennu. 
 

Bod yn gyfrifol am bresenoldeb y prosiectau arlein a chyd weithio efo’r Cyfarwyddwr Artistig 
a’r adran Farchnata ar agweddau o hyrwyddo’r prosiectau 

 
Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau: 
   

Bod yn bwynt cyswllt cyntaf i gyfranogwyr, tiwtoriaid, rhieni a disgyblion y prosiectau 
 

Darparu a llunio dyddiadur gweithgareddau SBARC am bob tymor 
 

Cytundebu Tiwtoriaid ar gyfer pob tymor 
 

Gwaith gweinyddol sy’n gysylltiedig â’r swydd 
 

Llunio cofrestrau disgyblion/gwersi a monitro taliadau cyson 
 

Gweinyddu cyllidebau 
 

Llunio amserlen ffilmiau a chyd-lynu bod y deunydd yn cyrraedd 
 

Goruchwylio gwaith Ymarferwyr Creadigol Llawrydd mewn gweithdai 
 

Gweithio’n agos efo’r Cyfarwyddwr Artistig i ddatblygu rhaglen greadigol o weithgaredd 

cyfranogol a gwneud ceisiadau am grantiau 
 

Cynnal partneriaethau, a chreu partneriaid newydd 
 

Targedu grwpiau/mudiadau/ardaloedd/cynulleidfaoedd ar gyfer digwyddiadau penodol 
 

Cynrychioli’r cwmni mewn cyfarfodydd a rhwydweithiau amrwyiol e.e. Rhwydwaith 
Celfyddydau Ieuenctid Cymru, Rhwydwaith Cyfuno Gwynedd. 
 

Chwilio am gyfleoedd i wneud ceisiadau am arian ychwanegol 
 

Sicrhau cyfathrebu effeithiol boed hynny drwy alwadau ffon / e byst neu lythyr 
 

Sicrhau presenoldeb ar gychwyn gwersi / ar nosweithiau digwyddiadau ychwanegol  
 

Bod yn bresennol a chyfrannu syniadau yn y cyfarfodydd adran 
 

Gweithio yn effeithiol fel unigolyn ac yn rhan o dim i sicrhau gweithrediad llyfn y Cwmni 
 

Cydymffurfio efo Polisiau Iechyd a Diogelwch a gweithio’n ddiogel 
 

Unrhyw dasgau eraill fel y bydd yn ofynnol gan y sefydliad 

 

 



Manyldeb person 
 

Person sy’n angerddol am y celfyddydau a gweledigaeth Galeri 
 

Y gallu i gyfathrebu ac ymwneud â phobl yn gwrtais ac effeithiol ar bob lefel  
 

Sgiliau trefnu ardderchog a’r gallu i weithio dan bwysau 
 

Sgiliau gweinyddol a chyfrifiadurol o’r safon uchaf 
 

Profiad o reoli prosiectau celfyddydol a /neu cymunedol yn fanteisiol 
 

Y gallu i farchnata a datblygu prosiectau   
   

Y gallu i weithio yn rhan o dim, cefnogi cyd-weithwyr a hyrwyddo ysbryd da 
    

Cyfathrebwr da sy’n gwrando ac yn gallu mynegi eu hunain yn glir yn y Gymraeg a’r Saesneg 
   

Ymroddedig, dibynadwy ac hyblyg o ran oriau gwaith   
     

Yn ddigon hyderus i gyfrannu syniadau   

 

 

 

 
Mae’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol a chlir yn y Gymraeg yn hanfodol i’r swydd hon. 

 

This is an advertisement for an Artistic Coordinator where the ability to communicate effectively 

through the medium of Welsh is essential. 

 

 

 

 

        
 

 
 

 

 

galericaernarfon.com 

Twitter:  @_Galeri_    

Facebook: /GaleriCaernarfon   

Instagram GaleriCaernarfon 

 

 
 


