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CRYNODEB 
 
Teitl y Swydd:  Cydlynydd Marchnata  
Atebol i: Y Cyfarwyddwr 
Lleoliad: Cwrt Insole, Llandaf, Caerdydd 
Cyflog: £25,000 y.f. PRO RATA (32 awr yr wythnos). 
Contract:  Parhaol (cyfnod prawf o 3 mis) 
 
CYFLWYNIAD 
 
Plasty a gerddi Fictorianaidd rhestredig Gradd II* gwych yn Llandaf, Caerdydd yw Cwrt Insole, sy’n 
cael ei redeg gan elusen annibynnol, Ymddiriedolaeth Cwrt Insole. Cafodd ei adfer i’w hen ogoniant 
fel rhan o brosiect adnewyddu mawr a ariannwyd gan Gronfeydd Treftadaeth a Chymunedol y Loteri 
Cenedlaethol, Cyngor Caerdydd, Cadw a noddwyr eraill. Yn 2016, trosglwyddwyd meddiant Cwrt 
Insole oddi wrth Gyngor Caerdydd i Ymddiriedolaeth Cwrt Insole fel rhan o’r cynllun trosglwyddo 
asedau cymunedol mwyaf yng Nghymru hyd yma. 
 
Ers ei adnewyddu, mae Cwrt Insole yn atyniad i ymwelwyr ac yn ganolfan i’r gymuned. Mae 
adeiladau allanol Iard y Stablau yn darparu cyfleusterau cymunedol ac ystafelloedd a mannau 
gweithgareddau y gellir eu llogi, ynghyd â Siop Roddion a Chaffi’r Cwt Potiau. Mae’r Plasty’n 
cynnwys mannau dehongli ac arddangos pwrpasol, sy’n adrodd hanes goroesiad y tŷ a rôl y teulu 
Insole yn y De diwydiannol. Mae yma hefyd ystafelloedd crand y gellir eu llogi ar gyfer cyfarfodydd, 
digwyddiadau a derbyniadau. Mae’r safle’n croesawu miloedd o ymwelwyr yn rheolaidd bob mis ac 
mae’n dod yn rhan boblogaidd iawn o dirwedd ddiwylliannol Caerdydd. 
 
Bellach yn ei chweched flwyddyn, mae Cwrt Insole yn dechrau pennod newydd gyffrous, gan 
adeiladu ar ein llwyddiant yn y gorffennol ac edrych i’r dyfodol. Mae cynlluniau ar y gweill ar gyfer 
datblygiad cyfalaf pellach, gan ehangu ein gwasanaethau a’n digwyddiadau, wrth i’r Ymddiriedolaeth 
anelu at wireddu holl botensial y lle.  
 
Mae Ymddiriedolaeth Cwrt Insole yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr o amrywiaeth eang o 
gefndiroedd, profiad ac amgylchiadau. 
 
Y SWYDD 
 
Fel Cydlynydd Marchnata, chi fydd yn gyfrifol am godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o Gwrt Insole, gan 
gyrraedd ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd newydd trwy weithgareddau diwylliannol a chymunedol 
yr elusen ym maes treftadaeth ac wrth logi ystafelloedd. Byddwch yn arwain gwaith print, 
cymdeithasol, hysbysebu a’r wasg, ac yn gweithio’n greadigol ar draws llwyfannau digidol a 
chorfforol yr elusen.  
 
Bydd disgwyl i chi weithio’n annibynnol, fel unig weithiwr Marchnata’r sefydliad, a chi fydd yn 
gyfrifol am bob gwaith cynllunio, strategaeth ac adolygu Marchnata. Byddwch yn cydweithio’n agos 



gydag aelodau eraill o’r tîm gan gynnwys swyddogion Gweithgaredd Allanol, Archebion a Blaen Tŷ. 
Byddwch hefyd yn gweithio’n agos gyda Chyfarwyddwr Cwrt Insole ac yn adrodd yn ôl iddo. 

Mae’r swydd yn gofyn am rywun creadigol, disgybledig iawn, trefnus, sy’n benderfynol o lwyddo ac 
yn gallu rheoli pob agwedd ar Farchnata o ddydd i ddydd. Byddwch yn ymuno â’r sefydliad ar adeg 
dyngedfennol, gan helpu’r elusen i ddod allan o argyfwng Covid-19 tra’n ymdrechu i wneud Cwrt 
Insole yn ased i gymunedau ledled Caerdydd a thu hwnt. 

 
CYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL 
 

• Cynllunio, gweithredu ac adolygu ymgyrchoedd Marchnata 
• Datblygu Strategaeth Farchnata Cwrt Insole  
• Ysgrifennu Cynlluniau ac Adroddiadau Marchnata i’w cynnwys yng Nghynllun Busnes Cwrt 

Insole, yr adroddiad blynyddol a cheisiadau am gyllid yn ôl y gofyn  
• Rheoli cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yr elusen gan gynnwys Facebook, Twitter ac 

Instagram 
• Creu copi a chynnwys ar gyfer gwefan Cwrt Insole, a’n presenoldeb ar y cyfryngau 

cymdeithasol, e-farchnata a deunydd print  
• Ysgrifennu a chyhoeddi datganiadau i’r wasg i helpu i hyrwyddo digwyddiadau a 

hyrwyddiadau sydd ar y gweill 
• Gweithio ochr yn ochr â phartneriaid dylunio graffig Cwrt Insole i ddylunio a datblygu 

arwyddion a deunydd dehongli ar gyfer ymwelwyr 
• Creu posteri, taflenni a chyfryngau printiedig eraill 
• Defnyddio cyfieithwyr a gweithlifoedd iaith i gynhyrchu cynnwys dwyieithog 
• Gweithio tuag at dargedau/mynegyddion perfformiad allweddol mewn cytundeb â’ch 

rheolwr llinell 
• Helpu i hyrwyddo a gweinyddu cynllun aelodaeth yr elusen 
• Gweithio ar draws adrannau i helpu trefnu digwyddiadau a chyfleu brand a neges yr elusen  
• Ymgysylltu â rhanddeiliaid yr elusen gan gynnwys cyllidwyr, aelodau a thrigolion lleol 
• Bod yn llysgennad i’r elusen, gan helpu i gyfleu ein straeon a’n cenhadaeth drwy amrywiaeth 

o leisiau 
• Cynnal perthynas â chyflenwyr, asiantaethau, a chynrychiolwyr y wasg a’r cyfryngau ar lefel 

leol a chenedlaethol 
• Datblygu a gweithredu prosesau Trefnu a Marchnata 
• Gweithio gyda Chyfarwyddwr Cwrt Insole i sicrhau bod holl ddata cwsmeriaid ac ymwelwyr 

yn bodloni gofynion GDPR a diogelu data 
• O bryd i’w gilydd, mynychu digwyddiadau rhwydweithio mewnol a chyhoeddus 
• Ymgymryd â hyfforddiant perthnasol er mwyn eich datblygiad proffesiynol parhaus 

 

Cynorthwyo gyda rhedeg Cwrt Insole o ddydd i ddydd pan fo angen. Gall hyn gynnwys: 

• Delio ag ymholiadau cyhoeddus yn bersonol, ar-lein neu ar y ffôn 
• Darparu cymorth gwerthu a gwasanaeth cwsmeriaid yn siopau rhoddion yr elusen a 

phwyntiau gwasanaeth eraill sy’n wynebu cwsmeriaid 
• Cynorthwyo ar draws y safle yn ôl cyfarwyddyd, gan gynnwys paratoi ystafelloedd sydd 

wedi’u llogi. Efallai y bydd hyn yn galw am weithgarwch corfforol cymedrol, fel pentyrru 
cadeiriau 

• Glanhau a chadw tŷ o bryd i’w gilydd 



	 	 	  

Noder: efallai y bydd angen gweithio gyda’r nos ac ar benwythnosau yn achlysurol pan fo angen ac 
os yn bosibl. (Rhoddir amser rhydd yn lle hynny pan fyddwch yn gweithio tu hwnt i oriau’r contract). 
 
PROFFIL Y PERSON 
 
Rydym yn chwilio am berson creadigol, trefnus sy’n gallu dangos profiad ym maes Marchnata; 
rhywun sy’n dda am gydweithio, ond sy’n gallu gweithio ar ei liwt ei hun. Rhaid i’r ymgeisydd 
llwyddiannus allu amldasgio, rheoli ei lwyth gwaith ei hun a blaenoriaethu lle bo angen. Caiff 
gefnogaeth Cyfarwyddwr Cwrt Insole a staff eraill ond bydd ganddo/ganddi ei f/meysydd cyfrifoldeb 
ei hun. 
 
 
Dylai ymgeiswyr allu dangos y canlynol: 
 
Hanfodol  
 
Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig ardderchog 

Sgiliau ysgrifennu copi 

Profiad gyda ‘systemau rheoli cynnwys’ gwefannau a gwybodaeth helaeth am ystod o lwyfannau 
cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys systemau amserlennu a dadansoddi cynnwys  

Lefel uchel o lythrennedd TG, gan gynnwys defnyddio Microsoft Office, meddalwedd cyflwyno a 
dylunio  

Gwybodaeth ymarferol am gyllidebau a chynllunio ariannol 

Profiad dilys o waith datblygu brandiau a/neu gynulleidfaoedd 

Dymunol  
 
Gallu cyfathrebu yn Gymraeg  

Profiad o systemau Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) 

Profiad dylunio graffig 

Profiad gwasanaeth cwsmeriaid 

Profiad o weithio mewn sefydliadau treftadaeth neu ddiwylliannol  

 
 
TELERAU AC AMODAU 
 
Tymor y Contract:  Parhaol (amodol ar gyfnod prawf o 3 mis) 
Cyflog:  £25,000 y flwyddyn (PRO RATA) 
Oriau Gwaith: 32 awr yr wythnos (i’w gweithio dros 3-5 diwrnod rheolaidd. Mae gweithio 

ymaddasol yn bosibl) 
Hawl Gwyliau: Gwyliau’n cronni ar sail 10.77% o’r oriau a weithiwyd 
Pensiwn: Yn unol â rheolau’r llywodraeth 
Contract: Parhaol (amodol ar gyfnod prawf o 3 mis) 

Cyhoeddir contract cyflogaeth pan gychwynnwch yn y swydd, a all gael ei 
ategu â thelerau (heb fod dan y contract) yn Llawlyfr Staff Ymddiriedolaeth 
Cwrt Insole  

 



SUT I WNEUD CAIS 
 
I wneud cais am y swydd hon, cyflwynwch y canlynol: 
 

• CV llawn a llythyr eglurhaol yn esbonio eich addasrwydd ar gyfer y swydd 
• Manylion cyswllt dau ganolwr, a’ch cyflogwr diweddaraf yn un ohonynt 

 
Dylid marcio ceisiadau’n ‘Gyfrinachol’ a’u hanfon drwy e-bost at enquiry@insolecourt.org 
 
Ymdrinnir yn gwbl gyfrinachol â manylion pob canolwr ac ni chysylltir ag unrhyw ganolwr am eirda 
heb gael caniatâd yn gyntaf. 
 
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Gwener 8 Hydref 2021 
Gwneir y penderfyniad ynghylch gwahodd i gyfweliad ar sail yr wybodaeth a roddir yn y cais. 
 
Cysylltir â’r ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer i’w cyfweld yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ddydd Llun 
11 Hydref. Cynhelir cyfweliadau’r ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn Cwrt Insole yn ystod yr wythnos 
sy’n dechrau ddydd Llun 18 Hydref a byddant yn amodol ar gyfyngiadau COVID cyfredol. Cynigir taith 
o amgylch Cwrt Insole cyn y cyfweliad. 
 
 
 
 


