
            
 

Cydgysylltydd Mynediad FAN (Lleoliad Gwaith) 

Adran:    Ffilm, Sinema a Chanolfan Fflm Cymru (FHW) 

Teitl y Swydd:  Cydgysylltydd Mynediad FAN  

Gradd:   £17,076 pro rata 

Contract: 24 awr yr wythnos (tymor sefydlog: 24 wythnos – Medi 2019 – Marwth 

2020) 

Lleoliad: Canolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd 

Atebol i:  Swyddog Mynediad FAN   

Cyfrifol am:  Dim adroddiadau uniongyrchol. Goruchwylio interniaid a staff dros dro yn 

achlysurol 

 

Pwrpas y Lleoliad 

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn chwilio am ymgeiswyr o gefndiroedd amrywiol i gefnogi Swyddog 
Mynediad FAN BFI i gydlynu prosiect Amrywiaeth a Chynhwysiant Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm 
(FAN) BFI. Fe fydd deiliad y swydd yn archwilio ac yn trafod cynrychiolaeth ar sgrin, yn y gynulleidfa a 
thu ôl i’r camera, gyda’r nod o greu mynediad i holl gynulleidfaoedd ffilm i sinema annibynnol 
Prydeinig a byd ledled y DU, waeth beth fo’r rhwystrau i bresenoldeb y maen nhw’n eu wynebu. Fe 
fyddan nhw’n cydlynu gydag aelodau FAN BFI i sicrhau rhediad llyfn y prosiect o ddydd i ddydd. 

 
Dyletswyddau a Chyfrifoldebau 

 

Marchnata: 

 Monitro gweithgareddau a digwyddiadau, chwilio am gyfleoedd i hyrwyddo dangosiadau 

hygyrch a dyddiadau ymwybyddiaeth ledled y DU,  

 Diweddaru gwefan sinema cynhwysol a phlatfformau cyfryngau cymdeithasol,  

 Datblygu ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol ac ysgrifennu datganiadau i’r wasg, gweithio 

gydag arbenigwyr cysylltiadau cyhoeddus lle mae hynny’n berthnasol, 

 Edrych ar dechnegau marchnata i gyrraedd rhai nad ydyn nhw’n mynychu sinema, a 

chymunedau ynysig ac ar yr ymylon,  

 Creu deunyddiau marchnata mewnol/allanol a monitro gan sicrhau bod y cynnwys yn cwrdd â 

chanllawiau cyllidwyr a safonau amrywiaeth, 

 Comisiynu ac/neu greu ffotograffi/fideograffi. 

Codi arian 

 Gweithio gyda’r Swyddog Mynediad FAN i chwilio am,  ac i godi arian ar gyfer sinema hygyrch. 

Partneriaethau 

 Gweithio gydag arddangoswyr, gwneuthurwyr ffilm a dosbarthwyr i adeiladu cronfa ddata 

gynrychioliadol o gysylltiadau, 

 Cydgysylltu gyda Chyrff Arweiniol Canolfannau Ffilm (FHLOs), partneriaid a rhanddeiliaid 

ehangach gan gynnig cefnogaeth i aelodau’r ganolfan. 

 

Ymchwil a Hyfforddiant 



                                 

 Cymryd rhan mewn hyfforddiant/digwyddiadau a fydd yn cefnogi’r prosiect a datblygiad 

ymgeiswyr,  

 Ymchwilio i hyfforddiant ffilm cynhwysol, adnoddau a phecynnau ffilm sydd yn cynrychioli 

amrywiaeth ar y sgrin, gan eu hyrwyddo i bartneriaid y prosiect, 

 Cydlynu digwyddiadau hyfforddi Agor ein Drysau i aelodau FAN. 

Cyllid ac Adrodd 

 Gweithio gyda’r Swyddog Mynediad FAN i sicrhau bod y prosiect yn cael ei gyflawni ar amser 

ac yn unol â’r briff,    

 Casglu a phrosesu data cynulleidfa i ddibenion adrodd, 

 Cyfathrebu amseroedd cyflwyno adroddiadau gyda phartneriaid a chasglu gwybodaeth, 

 Monitro cynnydd digwyddiadau a rhoi adborth i’r tîm i wella gweithgareddau yn y dyfodol, 

 Gweithio gyda’r Swyddog Mynediad FAN BFI i fonitro gwariant, 

 Gweithio gyda’r Swyddog Mynediad FAN BFI i archwilio duliau gwerthuso effeithiol. 

 

Amrywiol 

 Unrhyw ddyletswyddau eraill sydd yn rhesymol ofynnol gan y Swyddog Mynediad FAN BFI a 
Rheolwraig Strategol Canolfan Ffilm Cymru, 

 Ymgyfarwyddo gyda’r holl weithdrefnau Iechyd a Diogelwch, gweithrediadol, personel, gofal 
cwsmer, Diogelu Data ac ariannol, gan sicrhau cydymffurfiaeth gyda’r holl rwymedigaethau 
statudol, yn enwedig mewn perthynas â deddfau trwyddedu a chymorth cyntaf, 

 Rhaid cyflawni dyletswyddau deiliad y swydd yn unol â pholisi Cyfle Cyfartal Chapter bob 
amser gan sicrhau bod cyfle cyfartal yn cael ei roi i bob person, yn fewnol ac yn allanol i 
Chapter. 

 
Amodau Arbennig 

 Gall fod angen gweithio oriau hyblyg ar benwythnosau a gyda’r nos a theithio o amgylch y 
DU. Mewn ymateb i hyn caiff agwedd hyblyg ei mabwysiadu i sicrhau bod ymgeiswyr gyda 
gofynion mynediad/galwadau gofalwr yn derbyn cefnogaeth i gael y mwyaf o’r lleoliad, 

 Caiff ymgeiswyr o gefndiroedd amrywiol eu hannog i ddod â’u profiad i’w gwaith o wneud 
penderfyniadau ac i feithrin dealltwriaeth ehangach yn Nhîm Canolfan Ffilm Cymru a 
Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm ehangach. 

 

Dydy’r disgrifiad swydd yma ddim yn derfynol. Disgwylir i ddeiliad y swydd fabwysiadu ymagwedd 

hyblyg tuag at y dyletswyddau all fod yn amrywiol (yn dilyn trafodaeth gyda deiliad y swydd) yn 

amodol i anghenion y prosiect a’r corff, ac yn unol â phroffil cyffredinol y swydd. 

 

MANYLEB PERSON 

Sgiliau/galluoedd hanfodol 

 Addysg i lefel gradd neu brofiad gwaith cyfatebol, 

 Dealltwriaeth o’r rhwystrau a wynebir gan gymunedau ar yr ymylon ac/neu unigolion gydag 
anghenion ychwanegol,  

 Profiad neu ddealltwriaeth da o ddatblygiad cynulleidfa, 

 Gwybodaeth waith dda am ffilm, 

 Sgiliau cyfathrebu ardderchog, ar y ffôn, yn bersonol neu ar e-bost,  



                                 

 Y gallu i ysgrifennu copi i’r wasg ac ar-lein,  

 Y gallu i gynrychioli’r prosiect yn hyderus mewn digwyddiadau cyhoeddus, 

 Ymagwedd ragweithiol tuag at dasgau, cyflwyno atebion creadigol i broblemau, 

 Y gallu i weithio i amserlenni, deall sut mae hyn yn effeithio ar aelodau’r tîm, 

 Sgiliau trefnu a rheoli amser cryf, 

 Y gallu i weithio ar eich liwt eich hun ac ar amrywiol dasgau, 

 Llythrennedd TG, yn enwedig y we, ymgyrchoedd e-bost, cyfryngau cymdeithasol a 
meddalwedd dylunio, 

 
Dymunol 

 Profiad o gydgysylltu prosiect ar raddfa tebyg, 

 Profiad o ddelio gyda’r wasg a’r cyfryngau, 

 Y gallu i siarad Cymraeg i ymgeiswyr yng Nghymru, 

 Gwybodaeth waith o gyllidebau, 

 Sgiliau golygu fideo ac/neu ffotograffi, 

 Trwydded yrru ac yn berchen ar gerbyd. 
 
 
Ceisiadau 

Caiff rhestr fer ar gyfer cyfweliadau ei seilio ar allu’r ymgeiswyr i ddiwallu’r meini prawf hanfodol a 

restrir yn y disgrifiad swydd.  

 

Amser cau ar gyfer ceisiadau: 5.30pm 12 Awst 2019 

Fe fyddwn yn cysylltu gyda’r ymgeiswyr ar y rhestr fer erbyn 15 Awst 2019 a chynhelir y cyfweliadau 

ar wythnos 20 Medi yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd.  Noder, os nad ydych wedi 

clywed oddi wrthym erbyn y dyddiad cysylltu uchod, dydych chi ddim wedi bod yn llwyddiannus ac ni 

allwn gynnig cyfweliad i chi. 

 

Y dyddiad cychwyn delfrydol i ymgeiswyr ydy 23 Medi 2019. 

Anfonwch eich cais, yn cynnwys enwau a rhifau ffon dau ganolwr at apply@chapter.org  
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