
Cynorthwyydd Rhaglen
CONTRACT: 
Parhaol (yn amodol ar gyfnod prawf o dri 
mis)

YN ATEBOL I: 
Cyfarwyddwr Rhaglen / Cyd-Gyfarwyddwr 
Dros Dro 

YN GYFRIFOL AM:
Neb parhaol yn adrodd yn uniongyrchol. 

ADRAN: 
Rhaglen

CYFLOG: £23,922

ORIAU: 
40 awr yr wythnos (TOIL). Mae rhywfaint o 
waith ar y penwythnosau a gyda’r nos yn 
angenrheidiol. 

LLEOLIAD: 
Wedi’u lleoli yn y swyddfa yn Chapter, 
Caerdydd. Rydyn ni’n cynnig model hybrid 
sy’n golygu y gallwch weithio gartref hefyd 
pan fo’n bosib. 

DIBEN Y SWYDD 

Rydyn ni’n gweithio gydag ymarferwyr creadigol, partneriaid a rhanddeiliaid i greu rhaglen 
gymhellol ar draws pob ffurf ar gelfyddyd. Mae artistiaid a chynulleidfaoedd wrth wraidd 
popeth rydyn ni’n ei wneud, ac rydyn ni’n rhoi llwyfan i brosiectau mentrus, arbrofol a 
hygyrch.  

Bydd y Cynorthwyydd Rhaglen yn darparu cefnogaeth weinyddol a chydlynu ar gyfer y 
Cyfarwyddwr Rhaglen a thîm ehangach y rhaglen.  

Bydd hyn yn cynnwys gweinyddu a chynnal rhaglen y celfyddydau gweledol, celfyddydau 
perfformio a ffilm; cefnogi'r gwaith o gydlynu digwyddiadau ar y safle, ar-lein a’r tu hwnt; 
cefnogi cydberthnasau gydag artistiaid a chwmnïau; paratoi adroddiadau mewnol ac 
allanol yn ôl yr angen; cefnogi’r cysylltiad rhwng y rhaglen a gwaith marchnata drwy 
gymorth gweinyddol gyda’r wefan a rhestrau postio; cymryd cofnodion cywir o gyfarfodydd 
yn ôl yr angen; cydweithio gyda phob adran i sicrhau eu bod yn gwybod beth yw'r 
diweddaraf o ran rhaglen weithgarwch Chapter; cynnal gwaith ymchwil ar gyfer y rhaglen 
yn achlysurol yn ôl yr angen.  

Mae’r Cynorthwyydd Rhaglen yn aelod allweddol o dîm y rhaglen, ac o dan gyfarwyddyd y 
Cyfarwyddwr Rhaglen, mae’n gweithio i ddarparu rhaglen gydlynol ar draws y ganolfan sy’n 
gyson â’n strategaeth artistig gyffredinol.  



YNGLŶN Â CHAPTER 

Canolfan ryngwladol ar gyfer diwylliant a chelfyddydau 
cyfoes yw Chapter, sydd â’i gwreiddiau yng Nghaerdydd. 

Ers dros hanner can mlynedd, mae wedi bod yn sbardun ar 
gyfer creadigrwydd a meddwl beirniadol, gan gefnogi 
artistiaid a chynulleidfaoedd i ffynnu ac i gymryd risgiau. 
Rydyn ni’n credu bod gan gelf y grym i’n cysylltu ni i gyd.

Rydyn ni’n ganolfan ddeinamig sy’n cynhyrchu ac yn 
hyrwyddo gwaith dyfeisgar a chymhellol. Ar draws celf 
weledol, perfformiadau a ffilm, rydyn ni’n cyflwyno rhaglen 
arbrofol, atgofus a beiddgar o ddigwyddiadau drwy gydol y 
flwyddyn.  

Ochr yn ochr â’n rhaglen celfyddydau cyhoeddus yn ein 
horiel, ein theatrau a’n sinemâu, rydyn ni’n gweithio y tu ôl i’r 
llen i gefnogi datblygiad proffesiynol parhaus, gan gysylltu’n 
ddwfn gydag ymarferwyr creadigol i gefnogi eu llwybrau 
gyrfa. 

Rydyn ni hefyd yn gartref creadigol i 52 o artistiaid a chwmnïau sydd 
wedi’u lleoli yn ein stiwdios, gan gynnig gofodau ar gyfer gwledd o 
ddosbarthiadau wythnosol a misol, ac yn gweithredu caffi bar prysur 
sy’n ofod bywiog yng nghanol ein canolfan.  

Caiff ein rhaglen ei dathlu’n rhyngwladol, ond mae ein rôl fel canolfan 
leol yr un mor bwysig. Rydyn ni’n gweithio gyda, ac ar gyfer, y bobl ar 
garreg ein drws, i greu profiadau cymhellol a thrawsnewidiol wrth 
gysylltu celf gyda chymuned.  

Rydyn ni’n credu yng ngrym y celfyddydau i drawsnewid bywydau ac i 
hyrwyddo llesiant personol a chymdeithasol. Rydyn ni’n ymdrechu i 
sicrhau bod ein lleoliad a’n rhaglen yn hygyrch i bawb, ac rydyn ni’n 
croesawu tua 500,000 o bobl drwy ein drysau bob blwyddyn. 



EIN HYMGEISYDD DELFRYDOL  

Mae hon yn swydd gyffrous yn y sefydliad, ac mae’r Cynorthwyydd Rhaglen 
yn gweithio ar draws ein holl ffurfiau ar gelfyddyd, gan gynnwys ffilm, celf 
weledol, perfformio ac ymgysylltu â’r cyhoedd. Mae’n adran brysur iawn, ac 
felly bydd gofyn i chi fod yn rhagweithiol, yn egnïol, yn hyblyg ac yn 
greadigol eich ffordd. Bydd hefyd angen i chi fod yn drefnus, gyda llygad 
graff am fanylion, gan mai darparu cymorth gweinyddol a chydlynu yw rhan 
fawr o’r swydd.

Byddwch yn unigolyn trefnus a bydd gennych sgiliau cyfathrebu 
ardderchog, a’r gallu i ymdrin yn ddoeth â sefyllfaoedd sensitif. Byddwch 
yn hyblyg ac yn gallu gweithio’n unol ag amserlenni tynn, gan aros yn 
ddigynnwrf a chanolbwyntio dan bwysau. Byddwch yn ffynnu mewn tîm, 
ond bydd modd i chi hefyd weithio ar eich menter eich hunan pan fydd 
angen. 

Byddwch yn chwilfrydig ac yn angerddol am y celfyddydau ac yn 
ymroddedig i ddarparu rhaglenni creadigol a diddorol ar draws pob ffurf ar 
gelfyddyd. 

Rydyn ni’n ganolfan i bawb, ac rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan bawb. 
Rydyn ni’n croesawu yn benodol bobl o gefndiroedd Du, Asiaidd a 
Lleiafrifoedd Ethnig, neu sy’n F/fyddar neu’n anabl, gan eu bod wedi’u 
tangynrychioli yn ein gweithlu ar hyn o bryd. 

DYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU 

• Cynorthwyo’r Cyfarwyddwr Rhaglen yn y gwaith o gydlynu a
darparu rhaglen artistig gyffredinol Chapter.

• Gweithio gyda thîm y rhaglen i ddarparu’r rhaglenni gwaith y
cytunwyd arnynt, gyda chyfrifoldeb penodol am gynorthwyo a
gweinyddu.

• Cefnogi tîm y rhaglen drwy gydlynu digwyddiadau arbennig ar
y safle, ar-lein a thu hwnt.

• Datblygu a chynnal systemau effeithlon yn yr adran rhaglen
yn gyffredinol gan ddefnyddio systemau penodol Chapter.

• Cynnal gwaith ymchwil achlysurol ar gyfer rhaglenni’r
celfyddydau gweledol, ffilm a pherfformio.

• Cydweithio gydag artistiaid a chwmnïau ymweld i gynorthwyo
ag ymchwiliadau a gofynion gan gynnwys teithio, llety, a
threfniadau contractiol.

• Cynorthwyo â'r gwaith o adrodd ar gyfer rhanddeiliaid a
chyllidwyr.

• Cadw cofnodion cywir o gyfarfodydd y rhaglen a chyfarfodydd
allanol yn ôl yr angen, a’u dosbarthu’n brydlon.

• Digwyddiadau staff ac arddangosfeydd yn ôl yr angen.

• Darparu cyflwyniadau a/neu deithiau tywys mewn perthynas
â’r rhaglen yn achlysurol, yn ôl angen tîm y rhaglen.

• Cefnogi gwaith datblygu a chynnal a chadw parhaus archif
Chapter.

• Cydweithio gyda’r holl adrannau a staff yn Chapter yn ôl yr
angen (Blaen y Tŷ, Marchnata, Technegol, Cyllid) er mwyn
sicrhau bod pawb yn gwybod beth yw'r diweddaraf o ran
gweithgarwch y rhaglen.



••

AMRYWIOL

• Ymgyfarwyddo a chydymffurfio â'r holl bolisïau, 
rheoliadau a gweithdrefnau ariannol, gweithredol, 
iechyd a diogelwch, staff, gofal cwsmeriaid, diogelu 
data, a chyfle cyfartal perthnasol, gan sicrhau yn 
benodol gydymffurfiaeth â'r holl rwymedigaethau 
statudol, yn enwedig o ran deddfau trwyddedu.  

• Unrhyw ddyletswyddau eraill fel sy'n rhesymol ofynnol 
gan y Cyfarwyddwr Rhaglen.  

AMODAU ARBENNIG

• Dydd Llun i ddydd Gwener yw’r wythnos weithio, ond 
bydd disgwyl i chi fod ag ymagwedd hyblyg i gefnogi 
digwyddiadau rheolaidd gyda’r nos a gweithgarwch ar 
benwythnosau, a bydd angen i chi addasu eich 
patrwm gweithio mewn cytundeb gyda’r Cyfarwyddwr 
Rhaglen. Mae'n bosib y bydd gofyn i chi weithio i ffwrdd 
o Chapter mewn digwyddiadau, gwyliau a chyfarfodydd 
rhwydweithio eraill ar adegau.  

• Nid yw'r disgrifiad swydd yma’n gynhwysfawr. Bydd 
disgwyl i ddeiliad y swydd fod ag agwedd hyblyg tuag 
at eu dyletswyddau, gan ei bod yn bosib y bydd angen 
eu hamrywio (ar ôl trafod â deiliad y swydd) yn amodol 
ar anghenion y sefydliad, ac yn unol â phroffil 
cyffredinol y swydd.  

• Cydweithio’n rheolaidd gyda’r tîm marchnata i 
gefnogi’r gwaith o gyfathrebu am ein gweithgarwch 
celfyddydol, digwyddiadau arbennig a phrosiectau, 
gan roi sylw manwl i nodi cynulleidfaoedd newydd. 

• Prosesu gwybodaeth ariannol, arian mân, 
anfonebau ac ati, a chadw cyfrifon adrannol. 
Cydweithio gyda'r Adran Gyllid i sicrhau cywirdeb a 
chydymffurfiaeth mewn perthynas â phrotocolau’r 
cwmni. 

• Rheoli ymholiadau a chydweithio gyda’r Adran Llogi 
i gydlynu archebion ar draws gofodau’r rhaglen. 

• Hyrwyddo amrywiaeth, tegwch a chynhwysiant a 
gweithio gyda thîm ehangach Chapter i dynnu 
rhwystrau rhag mynediad a phresenoldeb. 

• Mae'n bosib y bydd dyletswyddau eraill mewn 
perthynas â'r rhaglen yn codi yn ôl gofynion y 
Cyfarwyddwr Rhaglen.  

DYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU 



• Dealltwriaeth a brwdfrydedd tuag at berfformiadau, ffilm a 
chelf weledol gyfoes.  

• Rhywfaint o brofiad yn cydlynu a chyflawni rhaglenni 
cyhoeddus cyfoes. 

• Y gallu i flaenoriaethu, cyflawni amcanion a gweithio i 
derfynau amser.  

• Sgiliau trefnu ardderchog a sylw craff iawn i fanylion.  
• Angerddol am gefnogi ymarferwyr creadigol a gwneud eu 

gwaith yn hygyrch i gynulleidfaoedd drwy lwybrau rhaglen 
amrywiol. 

• Egni ac awydd i ddysgu sgiliau newydd, datblygu gwybodaeth 
a gweithio’n hyblyg i gefnogi’r sector creadigol yng Nghymru. 

• Sgiliau cyfathrebu rhagorol a’r gallu i ddatblygu perthnasau 
gydag ystod o gydweithwyr, rhanddeiliaid a chynulleidfaoedd.  

MANYLEB YR UNIGOLYN

Fel Cynorthwyydd Rhaglen yn Chapter, bydd angen i chi ddangos y cymwyseddau canlynol. Rydyn ni’n 
ymwybodol efallai na fydd gennych yr holl sgiliau a’r profiad dymunol, a byddwn ni’n darparu cymorth a 
hyfforddiant ar gyfer meysydd lle efallai y bydd angen i chi ddatblygu i mewn i’r swydd. 

HANFODOL  

• Llythrennedd cyfrifiadurol gyda phrofiad o raglenni Microsoft 
Office, gan gynnwys Excel a Word.  

• Ymrwymiad i arferion gweithio teg a chynhwysol.  
• Angerddol am ddatblygu ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd 

amrywiol. 
• Y gallu i weithio fel rhan o dîm ac yn annibynnol, gan beidio â 

chynhyrfu o dan bwysau.  
• Yn llawn cymhelliant, yn hyblyg ac yn gallu addasu.  
• Chwaraewr tîm cefnogol.  

DYMUNOL 

• Gallu cyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg.  
• Profiad o ddefnyddio systemau CRM fel Spektrix. 



YNGLYN A'R BUDDION

Rydyn ni’n gyflogwr ymlaciol a chyfeillgar, ac yn cynnig oriau gweithio 
hyblyg a gweithio hybrid. Mae’r manteision i staff yn cynnwys:  

• 5.6 wythnos o wyliau y flwyddyn, gan gynnwys gwyliau banc, pro rata 
ar gyfer swyddi rhan amser.  

• Dau docyn sinema am ddim y mis  
• Cinio am ddim pan fyddwch yn gweithio yn yr adeilad  
• 20% oddi ar fwyd a diod yn y caffi bar  
• Cynllun Cymraeg Gwaith  
• Cynllun pensiwn cyfrannol, y byddwch yn cael eich ymrestru iddo’n 

awtomatig (yn dibynnu ar amodau’r cynllun). Mae’r cynllun yn eich 
galluogi i gynilo ar gyfer eich ymddeoliad gan ddefnyddio eich arian 
eich hunan, ynghyd â rhyddhad treth a chyfraniadau gan y cwmni  

• Tâl mamolaeth a mabwysiadu uwch ar ôl blwyddyn o wasanaeth.  
• Mynediad at Raglen Cynorthwyo Gweithwyr  
• Te/coffi am ddim  
• Cefnogaeth ar gyfer datblygiad parhaus  
• Gofal Llygaid ar gyfer Cyfarpar Sgrin Arddangos  
• Rheseli beiciau diogel  
• Parcio i staff  
• Digwyddiadau cymdeithasol i staff 




