
Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen  

 

Cynhyrchydd Gweithredol  

Telerau 

Swydd amser llawn 

Contract tymor penodol 3 blynedd yn dechrau haf 2021 

Cyflog £45,000 

Mae’n ofynnol i ddeiliad y swydd fod wedi'u lleoli bellter teithio dyddiol o ardal 

Llangollen 

 

Cefndir  

 

Bob haf ers 1947 mae Llangollen wedi llwyfannu un o wyliau diwylliannol mwyaf 

ysbrydoledig y byd. Bob blwyddyn mae tua 4,000 o berfformwyr a chymaint â 35,000 

o ymwelwyr yn ymgynnull yn nhref fach brydferth Cymru a'i Phafiliwn Rhyngwladol; i 

ganu a dawnsio mewn cyfuniad unigryw o gystadlu, perfformio, a heddwch a 

chyfeillgarwch rhyngwladol. 

 

Mae’r Eisteddfod yn cyrraedd ei huchafbwynt gyda chystadleuaeth fawreddog ‘Côr 

y Byd’, lle bydd yr enillwyr yn cael eu coroni'n gôr cyffredinol gorau’r ŵyl. Yn 2005 

ychwanegodd Luciano Pavarotti ei enw at y gystadleuaeth i gydnabod ei 

werthfawrogiad o'r ŵyl a'i dylanwad ar ei yrfa. 

Mae hwn yn gyfnod o newid sylweddol. Mae pandemig Covid-19 wedi amlygu llawer 

o'r heriau yr oeddem eisoes yn eu hwynebu a’n herio i ymateb i'r realiti newydd. Ar yr 

adeg dyngedfennol hon, rydym wedi cychwyn ar y daith i adolygu ac adnewyddu 

ein cyfeiriad a'n datblygiad strategol. 

 

Pwrpas 

Mae’r Cynhyrchydd Gweithredol yn arweinydd creadigol a gweithredol i’r sefydliad, 

gan lunio ei raglen, cysylltu â chynulleidfaoedd a phartneriaid, cefnogi a datblygu'r 

tîm staff a sicrhau bywiogrwydd, amrywiaeth, cynaliadwyedd ac effaith yr Eisteddfod 

fel digwyddiad blynyddol o bwys rhyngwladol. 

Fel Prif Weithredwr y Cynhyrchydd Gweithredol hefyd yw'r un sy’n cymryd y prif 

benderfyniadau, gyda chyfrifoldeb am gynllunio strategol a chynaliadwyedd 



ariannol y cwmni. Mae’n modelu diwylliant gwaith sy'n ysbrydoli ac yn cefnogi staff, 

ymddiriedolwyr a chontractwyr. Mae ganddo/ganddi hyder yr ymddiriedolwyr, y 

gwirfoddolwyr a'r rhanddeiliaid allweddol. Ef/hi yw wyneb rhaglen o safon ryngwladol 

sy'n denu cynulleidfa eang o ogledd Cymru, gogledd-orllewin Lloegr a thu hwnt. 

Mae'r Cynhyrchydd Gweithredol yn ysbrydoli ac yn arwain y tîm staff ac yn adrodd i 

Gadeirydd bwrdd yr ymddiriedolwyr. 

 

Dyletswyddau a chyfrifoldebau  

Strategol  

▪ Esblygu model busnes yr Eisteddfod Ryngwladol, datblygu a chynnal 

cynlluniau strategol a busnes a monitro cynnydd yn erbyn amcanion sydd 

wedi'u gosod yn glir. 

▪ Eirioli a lobïo dros yr Eisteddfod Ryngwladol, gan chwilio am gyfleoedd i 

hyrwyddo'r sefydliad yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. 

▪ Ceisio cyfleoedd i fanteisio ymhellach ar bob maes o waith y cwmni, gan 

gynnwys trwy ddarlledu ac ar lwyfannau digidol. 

▪ Ceisio, sefydlu a chynnal perthnasoedd sydd o fudd i bawb gyda 

phartneriaid cynhyrchu, noddwyr a chyrff cyllido; arwain ar godi arian. 

▪ Datblygu strategaeth ryngwladol a meithrin partneriaethau newydd. 

▪ Mynychu cyfarfodydd bwrdd a chefnogi'r Ymddiriedolwyr i gyflawni eu 

cyfrifoldebau cyfreithiol, fel ymddiriedolwyr elusennau a chyfarwyddwyr 

cwmni, gan sicrhau eu bod yn derbyn gwybodaeth gywir ac amserol gan eu 

galluogi i wneud penderfyniadau gwybodus. 

 

Rhaglen a chynhyrchu 

▪ Esblygu gweledigaeth greadigol yr Eisteddfod Ryngwladol, gan ddod â’r 

gystadleuaeth ryngwladol, y gyfres o gyngherddau a’r ŵyl awyr agored 

ynghyd yn un rhaglen flynyddol ryngwladol gydlynol ac ysgogol. 

▪ Arwain tîm y rhaglen, gan sicrhau bod cyfleoedd yn cael eu creu ar gyfer 

cynulleidfa eang a bod pob digwyddiad yn cyd-fynd â gwerthoedd 

sefydliadol a'u bod o'r ansawdd uchaf. 

▪ Goruchwylio penodi arbenigwyr a fydd yn:  

- paratoi maes llafur ar gyfer cystadlaethau’r Eisteddfod 

- ffurfio’r pwyllgor dewis  



- asesu ceisiadau a gwneud argymhellion ar ddewis cystadleuydd 

- ffurfio'r panel o feirniaid rhyngwladol, cyfeilyddion a chyflwynwyr llwyfan 

- goruchwylio trefniadau ar gyfer rhagbrofion lle bo’r angen. 

▪ Goruchwylio – a, lle bo’r angen, arwain ar - drafodaethau gydag artistiaid a 

chwmnïau sy'n ymddangos yn y rhaglen, a'u contractio, gan sicrhau bod pob 

cytundeb yn cydymffurfio'n gyfreithiol, yn cael ei gyflwyno i safonau'r 

diwydiant a'i gwblhau er budd gorau’r Eisteddfod Ryngwladol a'i phartneriaid 

a'i buddsoddwyr. 

▪ Gwella proffil rhyngwladol y sefydliad a'r digwyddiad blynyddol, gan greu 

perthnasoedd newydd a gweithio gyda phartneriaid yn y DU i rannu 

adnoddau a chyd-gyflwyno artistiaid a chwmnïau o bob cwr o'r byd. 

▪ Arwain wrth sefydlu a chynnal perthnasoedd â chyd-gynhyrchwyr, 

partneriaid a buddsoddwyr. 

▪ Gweithio gyda'r staff a'r gwirfoddolwyr i sicrhau bod yr Eisteddfod flynyddol a 

digwyddiadau cysylltiedig yn cael eu paratoi a'u cyflenwi'n effeithiol. 

▪ Sicrhau bod pob cytundeb a chontract sy'n gysylltiedig â digwyddiadau yn 

cael eu negodi a'u cwblhau yn unol â safonau'r diwydiant. 

▪ Sicrhau rheolaeth ariannol gadarn y rhaglen a bod y targedau'n cael eu 

cyrraedd. 

▪ Goruchwylio recriwtio a chytundebu'r holl staff cynhyrchu ac asiantaethau. 

 

Cyllid a chodi arian 

▪ Bod yn gyfrifol am sefydlogrwydd ariannol a hyfywedd yr Eisteddfod 

Ryngwladol yn y dyfodol, gan gynnwys goruchwylio paratoi, monitro a rheoli 

cyllidebau, adroddiadau chwarterol a chyfrifon blynyddol. 

▪ Bod yn atebol am osod a chyflawni'r holl dargedau incwm. 

▪ Sicrhau bod costau'n cael eu rheoli trwy fonitro incwm a gwariant yn agos. 

▪ Arwain ar gyllid a chynhyrchu incwm o ffynonellau cyhoeddus a phreifat gan 

gynnwys ymddiriedolaethau a sefydliadau, unigolion gwerth net uchel a 

noddwyr sector preifat mewn cysylltiad â staff datblygu neu weithwyr 

proffesiynol. 

▪ Datblygu strategaeth codi arian effeithiol, gan sicrhau bod cyfleoedd 

newydd i gynhyrchu incwm yn fasnachol a thrwy grantiau, nawdd neu 



roddion yn cael eu harchwilio a'u datblygu'n barhaus a bod targedau'n cael 

eu cyrraedd. 

 

Rheoli ac adnoddau dynol  

▪ Bod y prif berson sy’n cymryd penderfyniadau yn y sefydliad. 

▪ Rheoli llinell y tîm. 

▪ Sicrhau bod y cwmni'n gweithredu fel cyflogwr da, gan gymryd cyfrifoldeb 

am ei weithdrefnau cyflogaeth, gan gynnwys datblygiad proffesiynol a 

hyfforddiant ei staff. 

▪ Sicrhau bod strwythurau sefydliadol priodol ar waith i allu cyflenwi cynlluniau'r 

cwmni. 

▪ Sicrhau bod systemau gweithredol effeithiol yn cael eu sefydlu, eu cynnal a'u 

hadolygu o bryd i'w gilydd. 

▪ Goruchwylio recriwtio aelodau tîm, gweithwyr llawrydd ac isgontractwyr, gan 

sicrhau bod pob cytundeb yn cael ei ddogfennu'n iawn, ei adolygu ac yn 

unol â safonau'r diwydiant. 

▪ Sicrhau bod risg yn cael ei reoli'n dda a bod y gofrestr risg yn cael ei 

hadolygu'n rheolaidd ar lefel y bwrdd. 

 

Llywodraethiant a chydymffurfiad 

▪ Gweithio gyda'r Ymddiriedolwyr i sicrhau bod yr Eisteddfod Ryngwladol yn 

cynnal y safonau llywodraethu a chynllunio strategol uchaf. 

▪ Gweithio gyda'r Cadeirydd ac uwch swyddogion y bwrdd i gynllunio 

agendâu cyfarfodydd, sicrhau bod cyfarfodydd yn cael eu rheoli'n dda a 

bod camau gweithredu yn cael eu cofnodi a'u dilyn. 

▪ Sicrhau bod yr Eisteddfod Ryngwladol yn cydymffurfio â'r holl ofynion statudol 

gan gynnwys y Comisiwn Elusennau a Thŷ'r Cwmnïau. 

▪ Sicrhau bod cofrestr risg y cwmni'n cael ei diweddaru a'i chynnal. 

▪ Sicrhau bod polisïau a chynlluniau effeithiol ar waith, yn cael eu hadolygu a'u 

gweithredu'n rheolaidd i hyrwyddo cyfle cyfartal, mynediad ac amrywiaeth 

a chydymffurfiad ag arferion gorau a gofynion cyfreithiol, gan gynnwys 

cyfraith cyflogaeth a diogelu data a chynaliadwyedd amgylcheddol. 

 

 



Marchnata, cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus  

▪ Sicrhau bod yr holl fewnwelediad, data a gwybodaeth sydd ar gael yn cael 

eu hystyried wrth i'r rhaglen gael ei datblygu. 

▪ Cyfrannu at gynlluniau datblygu cynulleidfa ac ymgysylltu lle bo hynny'n 

briodol. 

▪ Goruchwylio strategaethau cysylltiadau cyhoeddus, digidol a datblygu 

cynulleidfa priodol a fydd yn cynnal proffil uchel a gwelededd y cwmni. 

▪ Gweithredu fel llysgennad dros frand yr Eisteddfod Ryngwladol ac 

ymgysylltu'n weithredol â chyfleoedd i gynrychioli'r sefydliad yn lleol, yn 

genedlaethol ac yn rhyngwladol. 

 

Manyleb bersonol 

Hanfodol  

- Unigolyn carismatig gyda gweledigaeth, dychymyg a dawn entrepreneuraidd 

- Hanes profedig o arwain sy'n cofleidio cyfrifoldebau gweithredol a chreadigol 

- Strategydd blaengar sy'n edrych tuag allan 

- Un sy’n medru ysgogi, ysbrydoli ac arwain timau 

- Dealltwriaeth o sector celfyddydau'r DU, a rhwydweithio yn y sector hwnnw  

- Profiad o'r sector celfyddydau rhyngwladol neu wybodaeth ohono 

- Arbenigedd mewn cerddoriaeth ond profiad o raglennu traws-gelfyddydol ar 

gyfer cynulleidfa eang 

- Profiad o drafod a chytuno ar fargeinion a chontractau 

- Dealltwriaeth ac ymrwymiad i draddodiad a diwylliant cyfoes Cymru a 

chenhadaeth yr Eisteddfod Ryngwladol o heddwch a chymod  

- Profiad o arwain a datblygu timau a diddordeb gwirioneddol mewn gweithio 

gyda phobl 

- Trylwyredd wrth weithio gyda chyllid, profiad o weithio gyda chyllidwyr a 

noddwyr a'r gallu i ddod â phobl a phartneriaethau i syniadau gwych 

- Profiad o weithio gyda byrddau ymddiriedolwyr 

- Storïwr dychmygus gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol 

- Ymrwymiad i gynyddu cynulleidfaoedd ar gyfer y rhaglen ac i feithrin 

perthnasoedd newydd 

- Ymrwymiad i gydraddoldeb a chynhwysiant a datblygu rhaglen a thîm sy'n 

adlewyrchu ac yn cofleidio amrywiaeth Cymru gyfoes a'r DU. 



- Ymrwymiad i fyw a gweithio yng ngogledd Cymru a bod yn aelod gweladwy 

a gweithgar o gymuned Llangollen 

 

Dymunol 

- Siaradwr Cymraeg 

- Hyfforddiant cyfryngau blaenorol   

- Defnyddiwr cyfryngau cymdeithasol gweithredol  

 

Sut i wneud cais 

 

I wneud cais am y swydd hon, dylech gyflwyno CV cyfredol a llythyr cyflwyno a’u 

hanfon mewn e-bost at Betsan Moses, Prif Weithredwr Dros Dro yn 

betsan.moses@llangollen.net 

 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 5yp dydd Mawrth, Mehefin 1af 2021. 

 


