
 
 
Swydd:  Tîm Creadigol: Galeri yn y Gymuned 

Oriau :   37 awr yr wythnos  
Cyflog:  £20,000 - £23,000  
 

Fel cyflogwr rydym yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Croesweir ceisiadau o bob rhan o gymdeithas er 
mwyn adlewyrchu’r ddemograffeg leol ac ehangach yn fanwl gywir, a thrwy hynny ein helpu i 
gyflawni ein gweledigaeth. 

____________________________________________________ 
 

Dyddiad cau: 12:00 (hanner dydd), dydd Gwener 26.03.21 
Cyfweliadau: Yn ystod wythnos 12.04.21 

I ddechrau: Mai 2021 
____________________________________________________ 
 

Am sgwrs bellach am y swydd hon, cysylltwch â: 
 

Naomi Saunders (Arweinydd Tîm Creadigol)  
01286 685 241  naomi.saunders@galericaernarfon.com 
 

neu 
 

Steffan Thomas (Cyfarwyddwr Creadigol) 
01286 685 211  steffan.thomas@galericaernarfon.com 

____________________________________________________ 
 

Y Swydd: 

Mae Galeri Caernarfon yn chwilio am berson trefnus, creadigol, egniol, 
brwdfrydig ac agos atoch  i gydlynu gweithgareddau ymgysylltu Galeri.  

 
Fel menter gymdeithasol – mae ymgysylltiad cymunedol yn hollbwysig i’r 

cwmni ar gyfer cyrraedd pobl, datblygu perthynas ac ymdeimlad o 
berchnogaeth sydd wedyn yn llywio gweithgareddau’r cwmni i’r dyfodol. 

 

Bydd deilydd y swydd yn rhan o’r Tîm Creadigol newydd yn Galeri ac yn 
gyfrifol am: 

- Arwain sesiynnau trafod gyda grwpiau/unigolion 
- Reoli a chydlynnu prosiectau cymryd rhan amrywiol 

- Arwain ymgyrchoedd a prosiectau iechyd, lles a cydraddoldeb y 
cwmni 

- Datblygu a gweithredu syniadau newydd o weithio, ymgysylltu a 
chydweithio gyda’r gymuned gyfan 



- Creu partneriaethau newydd gyda grwpiau amrywiol (yn lleol, 
genedlaethol ac yn rhyngwladol) 

- Creu, cynnal a datblygu perthynas gyda cymunedau nad ydym 
efallai yn cyrraedd ar hyn o bryd 

 
 

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau: 
 

Creu, gweithredu a monitro stratagaeth ymgysylltu y cwmni fydd 
cyfrannu i’r rhaglen weithgareddau mae Galeri yn ei gynnig. 

 
I reoli a chydlynnu holl agweddau prosiectau penodol ym meysydd: 

- Prosiectau i blant (cynradd) 
- Prosiectau i bobl ifanc (uwchradd) 

- Darpaeiaeth i oedolion ifanc (18-25) 

- Teuluoedd  
- Henoed 

- Hygyrchedd 
- Iechyd a Lles 

 
Cydweithio gyda gwrpiau/elusennau/mudiadau/sector addysg i ddatblygu 

perthynas agosach a chydweithio gwell 
 

Cydlynnu tiwtoriaid/gweithwyr llawrydd i arwain sesiynau  
 

Paratoi adroddiadau/monitro a chasglu adborth gweithgareddau amrywiol 
 

Gwneud ceisiadau grant am arian i ddatblygu prosiectau neu greu 
prosiectau newydd 

 

Cynrychioli’r cwmni mewn cyfarfodydd/digwyddiadau/rhwydweithiau 
amrywiol 

 
Creu ymdeimlad o berchnogaeth a sicrhau bod pob gweithgareddau ac 

ymgysylltu gyda bob rhan o’r gymdeithas yn digwydd er mwyn gwella 
hygyrchedd/gweithgareddau a datblygu cynulleidfaoedd Galeri 

 
Cyfrannu syniadau er mwyn datblygu gwaith Galeri o fewn adeilad Galeri 

ac yn y gymuned ehangach 
 

Swydd llawn amser yw hon. Gall yr oriau gwaith amrywio, ac mae gofyn 
i’r deiliad fedru gweithio gyda’r nosau ac ar benwythnosau pan fo angen. 
  

 

 
 

 
 



 
CYFFREDINOL  

     
Manyldeb person 

 
Sgiliau trefnu ardderchog a’r gallu i weithio dan bwysau 

 
Sgiliau gweinyddol a chyfrifiadurol o’r safon uchaf 

 
Person sy’n angerddol am y celfyddydau a gweledigaeth Galeri 

 
Profiad o reoli prosiectau celfyddydol a /neu cymunedol yn fanteisiol 

Yn gyfathrebwr da gyda’r gallu i gyfathrebu ac ymwneud â phobl o bob 
rhan o’n cymdeithas yn gwrtais ac effeithiol   

 

Y gallu i ymchwil y farchnad a dadansoddi adborth   
 

Profiad o wneud ceisiadau grant yn fanteisiol 
 

Profiad o ysgrifennu adroddiadau  
   

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

   
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 a Community/Outreach officer where the ability to 

communicate effectively through the medium of Welsh is essential. 

 

 

 
 
 

 

        
 

 
 

galericaernarfon.com 

Twitter:  @_Galeri_ 

Facebook: GaleriCaernarfon 



Instagram: GaleriCaernarfon 


