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Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person 
 

Teitl y Swydd: Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu 

Cyflog: £26,000 

Yn Atebol i: Rheolwr Datblygu a Gweithrediadau META / Prif Swyddog 
Gweithredol PCF 

Lleoliad: Pier House, Pier Road, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 6TR 

 

Diben y Swydd 
 
Wedi'i sefydlu yn 2000, mae Fforwm Arfordir Sir Benfro (PCF) yn Gwmni Budd 
Cymunedol sydd wedi ennill sawl gwobr ac sy'n gweithio i wella'r arfordir a'r 

amgylcheddau morol ar gyfer cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol. Fel partneriaeth 
arfordirol mae PCF wedi datblygu ystod o brosiectau cydweithredol, a ystyrir yn aml fel 

arfer gorau cenedlaethol sy'n ymwneud â hamdden cynaliadwy, addysg, ymgysylltu â 
rhanddeiliaid ac ynni morol. 

 
Bydd y rôl gyffrous hon yn canolbwyntio'n bennaf ar ein portffolio ynni morol ond bydd 
hefyd yn ymdrin â'n gwaith arfordirol ehangach. Yn bennaf, byddwch yn gyfrifol am 

ddatblygu a chyflawni'r strategaeth farchnata a chyfathrebu ar gyfer ein prosiect Ardal 
Brofi Ynni Morol; (META) a gydsyniwyd ymlaen llaw gan sicrhau bod negeseuon yn cael 

eu cyflwyno'n effeithiol ar gyfer cynulleidfaoedd targed. 
 
Ar Ynni Morol ehangach byddwch yn gweithio gyda thîm Ynni Morol Cymru i sicrhau 

bod cyfathrebiadau'n cael eu cyflwyno'n gyson i'n rhanddeiliaid a'n haelodau sy'n trefnu 
digwyddiadau, cyfarfodydd a chynadleddau. 

 
Yn PCF rydym yn ysbrydoli, yn cydweithredu ac yn darparu atebion ar gyfer 

cymunedau arfordirol cynaliadwy trwy bortffolio gwaith cydweithredol. Byddwch hefyd 

yn gyfrifol am weithredu cynlluniau cyfathrebu i gynyddu ymwybyddiaeth a 

chydnabyddiaeth ar gyfer gwaith ehangach PCF. 

 

Mae ein gwerthoedd yn bwysig i ni ac rydym yn disgwyl iddyn nhw fod yn bwysig i chi. 

 

http://www.pembrokeshirecoastalforum.org.uk/
http://www.pembrokeshirecoastalforum.org.uk/pcf-wins-top-sustainable-social-enterprise-award/
http://www.pembrokeshirecoastalforum.org.uk/pembrokeshire-coastal-forum-nominated-for-top-eu-award/
http://www.marineenergywales.co.uk/marine-energy-wales-win-at-green-energy-awards/
https://www.pembrokeshirecoastalforum.org.uk/
https://www.meta.wales/
https://www.meta.wales/
https://www.marineenergywales.co.uk/
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Cynaliadwyedd - dim ond ar brosiectau sy'n cyfrannu at ein gweledigaeth yr ydym yn 
gweithio. I ni mae hyn yn golygu cymuned iach a gwydn gydag economi arfordirol 
ffyniannus, yn byw mewn cytgord ag adnoddau naturiol. 

Cydweithio - rydym yn cydnabod bod ymgysylltu â rhanddeiliaid a gweithio mewn 
partneriaeth yn hanfodol i lwyddiant. Cyflawnir popeth a wnawn gydag eraill. 

Angerdd - rydym yn angerddol am wneud gwahaniaeth; i gynaliadwyedd arfordiroedd, 
cefnforoedd a chymunedau. 

Hyblygrwydd - rydym yn darparu hyblygrwydd i'n cwsmeriaid a'n tîm ac i addasu i'r 
heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu ein harfordiroedd. 

Dibynadwyedd - rydym wedi bod yn sicrhau canlyniadau gyda'n partneriaid er 2000, 
gan gyflawni effaith gadarnhaol yn gyson a rhannu arfer gorau, yn aml o brosiectau a 
darddodd o Sir Benfro.   

 

   
 
 

Prif Gyfrifoldebau  
  

Datblygu a darparu marchnata a chyfathrebu ar gyfer META, MEW a PCF trwy: 

 

• Adolygu a datblygu'r cynllun marchnata a chyfathrebu ar gyfer META 

• Gweithredu cynlluniau cyfathrebu i gynyddu ymwybyddiaeth brand a 

chydnabyddiaeth o META, MEW a PCF 

• Arwain a rheoli digwyddiadau (gweithdai, cyfarfodydd, dadleuon, sgyrsiau) 

mewn perthynas â META a phrosiectau eraill 

• Arwain ar gynhadledd flynyddol MEW  
• Datblygu a gweithredu strategaethau ymgysylltu â rhanddeiliaid 

• Cymryd cyfrifoldeb am bresenoldeb cyfryngau cymdeithasol 

• Ysgrifennu e-gylchlythyrau rheolaidd, a rheoli gwefannau 

http://www.pembrokeshirecoastalforum.org.uk/
http://www.pembrokeshirecoastalforum.org.uk/pcf-wins-top-sustainable-social-enterprise-award/
http://www.pembrokeshirecoastalforum.org.uk/pembrokeshire-coastal-forum-nominated-for-top-eu-award/
http://www.marineenergywales.co.uk/marine-energy-wales-win-at-green-energy-awards/


 

  

            
 
 
 

 
 

Fforwm Arfordir Sir Benfro, Ail Lawr, Pier House, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 6TR Tel: 01646 405696/07748737322 
www.pembrokeshirecoastalforum.org.uk  

 

 ‘Dylid defnyddio model llwyddiannus Fforwm Arfordir Sir Benfro yn ehangach ar draws ardaloedd arfordirol y Tirweddau Cenedlaethol’ [ Yr 
Adolygiad Annibynnol o Dirweddau Dynodedig yng Nghymru] 

Enillydd Gwobrau Ynni 
Gwyrdd Cymru “Eiriolwr 
Eithriadol”  

Rownd Derfynol 
Gwobrau Natura 

2000 yr UE 
“Buddiannau 

Cymodi”  

Ennillydd Gwobr 
“Menter Gymdeithasol 
mwyaf Cynaliadwy yng 

Nghymru” 

 

    

• Mesur ac adrodd ar berfformiad pob ymgyrch farchnata ddigidol 

• Ysgrifennu datganiadau i'r wasg ar gyfer cyfryngau lleol a chenedlaethol 

• Cefnogi cynhyrchu deunyddiau marchnata a chyhoeddiadau 

• Rheoli cronfeydd data cysylltiadau 

• Cysylltu â phartneriaid prosiect Morol Doc Penfro i sicrhau cynrychiolaeth a 

hyrwyddiad META 

• Adeiladu a chynnal perthnasoedd â rhanddeiliaid allweddol 

• Cyfrannu at ddatblygiad cyffredinol enw da PCF 

• Ymgysylltu'r cyhoedd yn gyffredinol ynghylch gwaith y Fforwm trwy ddulliau 

amrywiol 

• Dyletswyddau eraill ar lefel debyg yn ôl yr angen 

 

 

 
 

Manyleb y Person   
 

Hanfodol: 
 

• O leiaf 2 flynedd o brofiad yn gweithio ym maes cyfathrebu / marchnata 
 

• Profiad cyfathrebu / marchnata profedig a pherthnasol mewn sector cysylltiedig 

 
• Yn gymwys i lefel gradd mewn disgyblaeth gysylltiedig 

 
• Sgiliau trefnu datblygedig iawn gyda phrofiad o drefnu a chynnal cyfarfodydd a 

digwyddiadau 

 
• Profiad o ymgysylltu ac adeiladu perthynas ag ystod eang o randdeiliaid a'u 

rheoli, gan gynnwys y sectorau cymunedol, cyhoeddus a phreifat 
 

• Sgiliau rhyngbersonol datblygedig gan gynnwys sgiliau cyfathrebu rhagorol (ar 

lafar, yn ysgrifenedig, wrth gyflwyno) 
 

• Yn rhagweithiol a hunan-ysgogol a'r gallu i weithio'n annibynnol, heb lawer o 
oruchwyliaeth ac o dan bwysau 

http://www.pembrokeshirecoastalforum.org.uk/
http://www.pembrokeshirecoastalforum.org.uk/pcf-wins-top-sustainable-social-enterprise-award/
http://www.pembrokeshirecoastalforum.org.uk/pembrokeshire-coastal-forum-nominated-for-top-eu-award/
http://www.marineenergywales.co.uk/marine-energy-wales-win-at-green-energy-awards/
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• Sgiliau TG rhagorol gan gynnwys profiad o offer dadansoddol perthnasol, 

cyfryngau cymdeithasol, Canva, dylunio, WordPress, CRM 
 

• Trwydded yrru gyfredol / cerbyd eich hun 

 
• Wedi'ch ysbrydoli gan Weledigaeth, Cenhadaeth a Gwerthoedd PCF 

 
 
Dymunol: 

 
• Diddordeb cryf mewn prosiectau cynaliadwyedd ac ynni adnewyddadwy 

• Cymhwyster mewn marchnata / cyfathrebu 

• Y gallu i siarad Cymraeg 

• Profiad hwyluso ac ymgysylltu â rhanddeiliaid  

 

 
 

Mae'r gallu i deithio i gyfarfodydd / digwyddiadau / ymweliadau safle ac ati dros nos yn 

nodwedd angenrheidiol a rheolaidd o'r swydd hon.  Mae angen cludiant eich hun. 

 

Bydd y swydd yn cynnwys gweithio gyda'r nos ac ar benwythnosau o bryd i'w gilydd. 

 

Gall disgrifiadau swydd a manylebau y person newid o bryd i'w gilydd i aros yn unol ag 

anghenion busnes. 

 

Ionawr 2020 

http://www.pembrokeshirecoastalforum.org.uk/
http://www.pembrokeshirecoastalforum.org.uk/pcf-wins-top-sustainable-social-enterprise-award/
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