
                                                                                                                             

 

 Swydd:   Arweinydd Tîm Creadigol   

Yn atebol i’r:     Cyfarwyddwr Creadigol   

_________________________________________________________  

 Dyddiad Cau:  12:00 (hanner dydd) Dydd Llun   10.02.20 

Cyfweliadau:  

  

Dyddiad i’w gadarnhau  

Cyflog:    £27,000 - £30,000  

Oriau:  Cytundeb gwaith 37 awr yr wythnos i’w gweithio rhwng  

Dydd Llun a Dydd Sul fydd yn anochel yn cynnwys oriau 
anghymdeithasol  

__________________________________________________________________________________________________  
  

Prif bwrpas y Swydd/ Manylder Person:   
 

Mae Galeri Caernarfon yn sefydlu Tîm Creadigol newydd er mwyn sicrhau cyfraniad 
mor eangfrydig a phosib i’n gwaith creadigol a marchnata.   

 
Mae sefydlu’r tîm newydd yn cynnig cyfle gwych i unigolyn arbennig arwain y tîm sydd 
am fod yn gyfrifol am sefydlu partneriaethau mewnol ag allanol i greu arlwy celfyddydol, 

adloniant a chymunedol perthnasol ag egniol.  
 

I gychwyn cyn gynted a phosib, mae hon yn swydd cyffrous a heriol sydd yn gyfle i’r 
person iawn allu arwain tîm creadigol i gynnig a hwyluso ystod eang o syniadau a 
phrosiectau wedi eu canoli o gwmpas y ganolfan celfyddydol mwyaf Cymreig yng 

Nghymru.    
  

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, ymroddgar, llawn syniadau sydd yn barod i 
wthio eu ffiniau tu hwnt i’r mannau cyfforddus a sy’n cofleidio her.  
 

Mi fydd y person yma hefyd hefo sgiliau cyfathrebu a gweinyddu rhagorol ac yn ddigon 
hyderus i allu creu perthynas, partneriaethau creadigol a chysylltiadau newydd yn lleol a 

thu hwnt.    
 

Dyletswyddau a Chyfrifoldebau:  
• Prif gyfrifoldeb am raglennu a gweinyddu digwyddiadau artistig amwyriol (sinema, 

digwyddiadau byw, gweithdai) a difyrrus Galeri.  

• Ffurfio a chynnal partneriaethau creadigol yn fewnol ag allannol.   
• Goruchwilio a llywio datblygiad prosiect Sbarc a sicrhau bod cyd-blethiad 

llwyddiannus rhwng rhaglennu sinema a rhaglennu’r rhaglen prif lif.   

• Arwain y tîm creadigol (Celf a Chrefft / Ymgysylltu).   
• Galw a chyfrannu at gyfarfodydd rheolaidd gyda’r Panel Creadigol. 

• Goruchwylio cyfeiriad rhaglenni cymunedol a chyfranogol Galeri. 
• Galw a chyfrannu at gyfarfodydd Rhaglennu rheolaidd gyda adrannau eraill y 

cwmni – sydd yn cynnwys Adnoddau, Gweinyddiaeth, Tîm Gofal Cwsmer a 

Chyllid.   



• Delio gyda cwynion ag ymholiadau’r cyhoedd sy’n ymwneud â rhaglennu.  
• Bod yn gyfrifol am negydu gyda cwmniau cynhyrchu.  

• Paratoi ceisiadau grant/nawdd, paratoi adroddiadau monitro a chynydd. 
• Cyfrannu at ddiweddaru Cynllun Busnes Galeri yn flynyddol. 

• Cyfrannu at adolygiadau blynyddol ag adolygiad buddsoddi strategol Cyngor 
Celfyddydau Cymru. 

• Bod yn gyfrifol am sicrhau bod yr wybodaeth ariannol am gynhyrchiadau yn 

cyrraedd yr adran gyllid.  
• Cyd-weithio hefo’r Cydlynydd Cynhadledda i ragori ar y targedau/incwm llogi.  

• Codi arian prosiect(au).   
• Mynychu cyfarfodydd fel cynrychiolydd o’r Cwmni neu ddirprwyo i aelodau eraill o 

staff.   

• Cynrychioli’r Cwmni ar y teledu/radio a gwneud datganiadau i’r wasg fel bo’r 
angen.  

  
Amodau Gwaith a Buddion:  
  

Cytundeb 37 awr yr wythnos i’w gweithio rhwng Dydd Llun a Dydd Sul. Yn anochel, fe 

fydd rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio gyda’r nos ac ar benwythnosau fel bo’r 
galw ac yn unol â chynnwys y rhaglen   
  

Cyfnod prawf o 6 mis.  
  

Lwfans gwyliau sy’n cyfarfod amodau statudol ac sydd yn cynyddu hefo gwasanaeth.  
  
Cynllun pensiwn ar ddiwedd cyfnod prawf llwyddiannus.  

 
Sgiliau Hanfodol:  
  

Sgiliau rheoli amser rhagorol fydd yn galluogi gweithredu amserlen waith hyblyg a 
chynhyrchiol.  

  
Sgiliau cyfathrebu, rhwydweithio a threfnu rhagorol. 
 

Sgiliau gweinyddol rhagorol.  
 

Ymwybyddiaeth masnachol amlwg.  

  
Sgiliau rheoli staff a gweithio’n effeithiol fel rhan o dîm creadigol.  

  
Sgiliau TG a’r gallu i ddefnyddio amrywiaeth eang o raglenni cyfrifiadurol.  
 
 

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

 
Os oes gennych unrhyw ymholiad/gwestiwn neu eisiau sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â:  
  
Gwyn Roberts (Prif Weithredwr)        01286 685 201  
                       gwyn.roberts@galericaernarfon.com   
 

Steffan Thomas (Cyfarwyddwr Creadigol)   01286 685 211   

                                                                                  Steffan.thomas@galericaernarfon.com  
 

Iona Davies (Rheolwr Gweinyddu / Adnoddau Dynol)  01286 685 218  
                iona.davies@galericaernarfon.com  

 

galericaernarfon.com    Twitter: @_Galeri_   Facebook: /GaleriCaernarfon  

  

       
  


