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PRIF BWRPAS Y SWYDD 
Bydd y Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu yn cymryd cyfrifoldeb cyffredinol am gyfathrebu 
mewnol, cyfathrebu a marchnata allanol.  Gan berchnogi strategaeth gyfathrebu a marchnata Grŵp 
Adra, bydd deilydd y swydd yn gyrru perthnasedd, cysondeb ac ymgysylltiad y brand ym mhob un o’r 

pwyntiau cyswllt.  
 
Yn gyfathrebwr rhagorol bydd y Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu yn arwain ar swyddogaethau 
marchnata strategol, cyfathrebu a darparu gweithredol ar ran Grŵp Adra.  
 
Byddwch yn:  
• diffinio ac yn gyrru’r brand ymhlith amrediad o randdeiliaid, yn teilwra negeseuon ac yn 

datblygu ymgyrchoedd a gweithgareddau marchnata a chyfathrebu.   
• Adeiladu ac yn arwain y tîm Marchnata a Chyfathrebu, i ddatblygu arlwy ein brand ymhellach 

ac i ddarparu cyfeiriad strategol ym mhob rhan o’r sefydliad i gefnogi ein hamcanion 
sefydliadol.  

• Arwain ar weithgareddau masnachol Grŵp Adra  

• darparu negeseuon sydd wedi’u teilwra ac yn greadigol i wahanol gynulleidfaoedd a 
marchnadoedd gan hybu presenoldeb ac adnabyddiaeth o frand Adra a chynorthwyo treiddiad 
ag ymgysylltiad â’r farchnad.    

• dod â chrebwyll a dealltwriaeth i arweinyddiaeth strategol ehangach y cwmni, gan ddangos 
ymrwymiad cadarn i gydweithredu, gweithio ar draws timau ac ymgysylltu cymhleth gyda 
rhanddeiliaid.     

• cynghori ar risg i enw da ac arwain ar gynlluniau cyfathrebu mewn argyfwng os bydd angen  
• cefnogi a chynghori’r Bwrdd a’r Tîm Rheoli ar sut i hybu Adra mewn ffordd gadarnhaol gan gynnwys 

proffil cyhoeddus Adra, enw da a chyfathrebu mewnol  

• ymgymryd gyda monitro a gwerthusiad trylwyr o weithgareddau i fesur yr enillion ar fuddsoddiad, 
blaenoriaethau adnoddau priodol a galluogi gwelliant parhaus yn y ffordd y mae’r gwasanaeth 
cyfathrebu a marchnata yn cael ei redeg.  

• Aelod effeithiol a gweithgar o’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth  



CYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL 

Byddwch yn:  
• rheoli brand y Grŵp ac unrhyw is-frandiau eraill, i sicrhau cyfathrebu cyson o weledigaeth a 

gwerthoedd y sefydliad ar draws holl sianeli a sicrhau bod hygrededd y brand yn cael ei gynnal 
a’i hybu bob amser  

• datblygu a goruchwylio cyfathrebu corfforaethol a strategaeth farchnata i adeiladu brand ac enw 
da’r sefydliad, ac i gynyddu cyfleoedd marchnata  

• darparu strwythur a fframwaith newydd o ran brandio a marchnata, ac o hynny, gall y tîm 
ddatblygu gweithgarwch marchnata a chyfathrebu i gefnogi gweithgareddau’r sefydliad, gan 
gynnwys cyfathrebu cysylltiadau cyhoeddus, ymchwil y farchnad, colaterol gwerthiannau a 
hysbysebu 

• adnabod a gwneud defnydd effeithiol o sianeli i ddarparu canlyniadau llwyddiannus gan 
gynnwys dewis dulliau marchnata addas, ynghyd â marchnata uniongyrchol a digidol   

• Monitro a mesur effeithiolrwydd holl weithgarwch marchnata/cyfathrebu   
• Rheoli’r gyllideb marchnata a chyfathrebu   
• Sicrhau bod staff ar bob lefel ac aelodau’r Bwrdd yn deall pwysigrwydd cyfathrebu, cysylltiadau 

cyhoeddus a marchnata a’u bod yn gwneud y mwyaf o gyfleoedd i hybu enw da’r sefydliad   

• datblygu, gweithredu ac adolygu strategaethau effeithiol ar gyfer Cysylltiadau Cyhoeddus, marchnata, 
cyfryngau digidol a chymdeithasol yn unol ag amcanion corfforaethol, gan dargedu holl randdeiliaid 
mewnol ac allanol  

• datblygu safonau corfforaethol ar gyfer cyfathrebu gan sicrhau bod anghenion amrywiol cwsmeriaid 
mewnol ac allanol yn cael eu hystyried yn llawn  

• rheoli holl wybodaeth gyhoeddus fel newyddlenni, pamffledi, adroddiadau blynyddol, deunydd 
hyrwyddo, datganiadau i’r wasg a chyfryngau digidol a chymdeithasol  

• gweithio gyda phob tîm o fewn y cyfarwyddiaethau i ddatblygu a chynnal y wefan i sicrhau bod y 
cynnwys yn addas at bwrpas, yn gyfoes ac yn ffordd o sicrhau bod gan gwsmeriaid fynediad gwell at 
wasanaethau Adra 

• rheoli’n effeithiol y berthynas gyda chyfryngau’r wasg amrywiol gan gynnwys  
o Datblygu a monitro protocol y wasg               
o Ysgrifennu datganiadau i’r wasg      
o Llunio sylwadau ar gyfer y wasg         
o Pwynt cyswllt Adra ar gyfer holl ymholiadau’r wasg  
o Paratoi erthyglau ar gyfer cylchgronau proffesiynol perthnasol     
o Adnabod cyfleoedd yn y cyfryngau i hyrwyddo’r cwmni mewn ffordd gadarnhaol  
o Cydlynu a rheoli cyfarfodydd briffio â’r wasg 

• Datblygu a chydlynu hyfforddiant staff ar frandio/delwedd gorfforaethol, Cysylltiadau Cyhoeddus, 
safonau gwasanaeth cyfathrebu a phrotocol y wasg  

• Cydlynu ymateb cyhoeddus y cwmni i sefyllfaoedd argyfwng a brys  

• Ymgymryd â dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill yr ystyrir sy’n briodol gan y Tîm Rheoli a’r Prif 
Weithredwr  

 

 

 
 

Ni all unrhyw ddisgrifiad swydd ymdrin â phob mater a all godi o fewn y rôl ar adegau amrywiol. 
Er mwyn cynnal gwasanaeth effeithiol, efallai y bydd gofyn i chi gyflawni unrhyw dasgau rhesymol 
eraill, sy’n debyg yn fras i’r rhai yn y ddogfen hon fel y’u pennir gan eich Cyfarwyddwr. 



 

MANYLEB PERSON HANFODOL/ 

DYMUNOL 

CYMWYSTERAU 

Addysg hyd at lefel gradd (neu gyfatebol) mewn maes perthnasol   H 

Cymhwyster proffesiynol ac aelod o CIPR  D 

Cymhwyser rheoli ac arweinyddiaeth (ILM 5)  D 

PROFIAD, GWYBODAETH A SGILIAU 

Lefel uchel o brofiad o gynllunio a rheoli gweithgareddau Cysylltiadau Cyhoeddus, 
cyfathrebu a marchnata strategol a dealltwriaeth gadarn o sut i greu strategaethau 
yn yr oes ddigidol.  

H 

Profiad o arwain, ysbrydoli a datblygu tîm ac eraill H 

Profiad helaeth o weithio gyda chwmnïau argraffu, darlledu a dylunio   H 

Profiad a’r gallu i gwrdd ag amserlenni tynn a gweithio o dan bwysau, gan sicrhau 
talu sylw i fanylion bob amser 

H 

Sgiliau cyflwyno, cyfathrebu a rhwydweithio cryf yn Gymraeg a Saesneg H 

Y gallu i adeiladu perthnasau cryf a gallu wedi ei brofi o ddylanwadu yn effeithiol ar 
gyd-weithwyr, partneriaid allanol a rhanddeiliaid allweddol 

H 

Sgiliau technoleg gwybodaeth a chyfathrebu digidol  H 

Y gallu i ysgrifennu mewn arddull glir, gryno ac arddull sy’n dwyn perswâd ar 
gynulleidfaoedd amrywiol ac ar gyfer gwahanol gyfryngau yn y Gymraeg a Saesneg  

H 

Gallu i ganfod risg  i’r gymdeithas a sicrhau bod trefniadau yn cael eu rhoi ar waith 
i leihau’r risg o niweidio enw da’r gymdeithas  

H 

Dealltwriaeth dda o’r sector tai a gweinyddu cyhoeddus yng Nghymru; 
dealltwriaeth o sut mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Leol yn gweithio 

D 

GOFYNION IEITHYDDOL 

Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg. H 


