
Swyddog Cymorth 
Technoleg Gwybodaeth
CONTRACT: 
Parhaol

YN ADORDD I: 
Rheolwr Technoleg Gwybodaeth

YN GYFRIFOL AM:
neb yn adrodd yn uniongyrchol. 

ADRAN: 
Adnoddau

CYFLOG: £25,000 pro rata, (£15,000 ar 
gyfer contract 60%) 

ORIAU: 
24 awr yr wythnos, dros dri diwrnod gan 
gynnwys dydd Sadwrn, ar sail rota. 
Oherwydd natur y gwaith, mae’n bosib y 
bydd disgwyl i chi weithio sifftiau neu fod 
ar alw, ac efallai y bydd angen gweithio 
oriau ychwanegol i orffen darn o waith.

LLEOLIAD: 
Bydd disgwyl i chi fod wedi’ch lleoli yn y 
swyddfa yn Chapter yng Nghaerdydd, er 
mwyn gallu bod yn bresennol i gefnogi 
staff a chwmnïau Chapter wyneb yn 
wyneb. Rydyn ni’n cynnig model hybrid sy’n 
golygu y gallech weithio gartref ar adegau 
o bosib.

DIBEN Y SWYDD 

Dyma gyfle cyffrous i rywun sydd â diddordeb brwd mewn dilyn gyrfa ym maes technoleg 
gwybodaeth wrth weithio mewn canolfan gelfyddydau ddeinamig. 

Yn y swydd drawsadrannol yma, byddwch yn gweithio ochr yn ochr â’r Rheolwr Technoleg 
Gwybodaeth i ddarparu cymorth rheng flaen ar gyfer ystod o systemau technegol sy’n 
galluogi sefydliad a chanolfan fawr i weithredu’n llyfn. 

Bydd disgwyl i chi gefnogi’r Rheolwr Technoleg Gwybodaeth yn y gwaith o redeg y busnes 
o ddydd i ddydd, a chyflawni tasgau gweinyddol sy’n cefnogi’r swyddogaeth Technoleg
Gwybodaeth. Fel y pwynt cyswllt cyntaf i staff a thenantiaid ar draws y sefydliad, ac o dan
gyfarwyddyd y Rheolwr Technoleg Gwybodaeth, bydd disgwyl i chi ddatrys problemau
technegol yn barhaus a darparu cymorth technoleg gwybodaeth sylfaenol.



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 ein hymgeisydd delfrydol yn rhywun sy’n gallu cyfathrebu’n hyderus 
gyda’n staff a’n tenantiaid mewn modd clir, cryno a chymwynasgar er 
mwyn cynnal perthnasau gwaith da. Bydd gofyn i chi fod â’r gallu i wneud 
diagnosis cyflym o broblemau technegol ac egluro neu weithredu 
datrysiad ar gyfer ystod o adrannau.

Mae’n rhaid i chi allu gweithio’n unol â therfynau amser tynn, ac addasu i 
anghenion technegol y busnes sy’n newid yn barhaus, gan aros yn 
ddigynnwrf a chanolbwyntio dan bwysau.

Mae sylw i fanylion yn ofynnol, wrth i chi ddysgu sut mae caledwedd, 
meddalwedd a systemau gweithredu penodol yn gweithio, a byddwch yn 
chwilio’n rhesymegol am ddatrysiadau deinamig i ddatrys problemau 
newydd a rhai sy’n codi dro ar ôl tro. Mae hyfforddiant a dysgu yn digwydd 
yn barhaus yn yr amgylchedd yma, ac mae’n rhagofyniad eich bod yn gallu 
amsugno, datblygu a defnyddio’r cysyniadau a ddysgir.

Bydd y Rheolwr Technoleg Gwybodaeth yn rheolwr llinell arnoch chi, ond 
mae’r gallu i weithio ar eich pen eich hunan, defnyddio’ch menter eich 
hunan, a gwneud penderfyniadau i gefnogi’r sefydliad yn hanfodol ar gyfer 
y swydd yma. 

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. 

MEYSYDD CYFRIFOLDEB A THASGAU ALLWEDDOL 
Mae’r cyfrifoldebau yn cynnwys, ymhlith eraill: 

• Gosod caledwedd a meddalwedd, a ffurfweddu a diweddaru
yn ôl yr angen.

• Cynorthwyo’r Rheolwr Technoleg Gwybodaeth â’r gwaith o
ehangu seilwaith rhwydwaith Chapter, gan gynnwys switshys,
ceblau ac offer rhwydwaith diwifr.

• Ymateb i geisiadau technoleg gwybodaeth gan staff, eu
cofnodi a’u blaenoriaethu, a chyfathrebu am ddiweddariadau
yn glir.

• Byddwch yn gweithio’n agos gydag Adnoddau Dynol a
rheolwyr llinell i sicrhau bod technoleg gwybodaeth ar gael i
unigolion a grwpiau, drwy gyfnod cyflogaeth cyfan unigolion.
Bydd cyfathrebu llyfn yn allweddol er mwyn llwyddo.

• Darparu hyfforddiant cyflwyniadol i staff ar offer a
meddalwedd.

• Creu a chynnal dogfennau datrys problemau technoleg
gwybodaeth.

• Cynnal Cofrestr Asedau Technoleg Gwybodaeth gyfredol, gyda
dogfennau trosglwyddo addas.

• Archwiliadau technoleg gwybodaeth ar y safle yn wythnosol,
gan gynnwys copïau wrth gefn o ddata, profi systemau (fel
cyfri pobl, arwyddion digidol, APS di-wifr, peiriannau talu â
chardiau, offer argraffu, llinellau ffôn, ac ati).

• Cynorthwyo staff gyda Spektrix, Artifax ac ymholiadau
cymorth meddalwedd eraill.

• Profi a gwerthuso technoleg newydd.

• Cynorthwyo yn y gwaith o gasglu a darparu adroddiadau,
cynlluniau prosiect, hyfforddiant a phapurau eraill ar gais y
Rheolwr Technoleg Gwybodaeth.



••

AMODAU ARBENNIG

•

•

Contract 24 awr yr wythnos yw hwn, a bydd disgwyl i
chi weithio un diwrnod ar y penwythnos. Bydd gofyn i
chi gyflawni gwaith gyda’r nos yn achlysurol hefyd, yn
dibynnu ar angen.

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.

DYLETSWYDDAU ERAILL 

• Bod yn gyfarwydd a chydymffurfio â'r holl
weithdrefnau iechyd a diogelwch, gweithredol, staff,
gofal cwsmeriaid, cyfle cyfartal, diogelu data ac
ariannol perthnasol, ac yn benodol sicrhau y cyflawnir
yr holl rwymedigaethau statudol.

• Unrhyw ddyletswyddau eraill fel sy'n rhesymol ofynnol
gan y Rheolwr Technoleg Gwybodaeth neu’r Uwch Dîm
Arwain.



• Meddylfryd rhesymegol a methodolegol gyda sylw craff i
fanylion.

• 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.

• Sgiliau gofal cwsmeriaid a rhyngbersonol rhagorol.

• Gwybodaeth dechnegol gyfredol gydag angerdd am
ddatblygiad proffesiynol parhaus.

• Cadw cofnodion cywir gan ddefnyddio systemau technoleg
gwybodaeth.

MANYLEB YR UNIGOLYN 

Mae gofyn i bob ymgeisydd fodloni’r meini prawf hanfodol isod. 

Nodwch yn eich ffurflen gais sut rydych chi’n bodloni’r canlynol: 

HANFODOL 

• Y gallu i wneud diagnosis a thrwsio problemau gyda
phecynnau meddalwedd cyffredin fel Microsoft Office.

• Dealltwriaeth sylfaenol o gysyniadau rhwydweithio – er
enghraifft, dealltwriaeth o’r swyddogaethau a ddarperir gan
DHCP, DNS i fyrddau gwaith Windows, a sut i wneud diagnosis o
broblemau ffurfweddu cyffredin ar fyrddau gwaith sy’n
gysylltiedig â’r gwasanaethau hyn.

• Dealltwriaeth drylwyr o galedwedd cyfrifiadurol – er enghraifft,
y gallu i ddiweddaru RAM neu newid disgiau caled.

DYMUNOL 

• Yn gyfarwydd â systemau fel Artifax a Spektrix –
neu Systemau Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid a
Rheoli Ystafelloedd eraill.

• Dealltwriaeth helaeth o systemau gweithredu
Windows 10, 11, Mac OS, Linux, a Raspberry Pi.

• Profiad o weinyddu rhaglenni Microsoft 365 – fel
Sharepoint ac Exchange.

• Dealltwriaeth dda o seilwaith Rhwydwaith
Technoleg Gwybodaeth, o Weinyddion, Muriau
Cadarn a gweithfannau i systemau yn y cwmwl fel
Azure.

• Profiad gyda phecynnau technoleg gwybodaeth
ariannol/cyfrifo fel Sage.

• Cymhwyster achrededig mewn technoleg
gwybodaeth neu brofiad amlwg cyfatebol.

• Diddordeb yn y celfyddydau a’r sector creadigol.

• Gallu cyfathrebu yn Gymraeg.



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




