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Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen 

Penodi Aelod Newydd   

Di-dâl 

 

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 y dref fach brydferth hon 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. 

 

Y rôl 

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn chwilio am ymddiriedolwr 

newydd i ymuno â'n bwrdd wrth i ni baratoi i adolygu ar gyfer y dyfodol. Ar yr adeg 

gyffrous ac allweddol hon, rydym am gryfhau ac arallgyfeirio ein bwrdd trwy benodi 

ymddiriedolwr newydd dros y flwyddyn nesaf, a fydd â'r cyfrifoldeb terfynol am 

gyfeiriad strategol, datblygiad a llywodraethiant Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol 

Llangollen. 

Mae'n rhaid i ymgeiswyr fod yn angerddol am y celfyddydau a diwylliant - ynghyd â 

lefelau uchel o egni, arbenigedd ac ymroddiad. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o 

ystod amrywiol o gefndiroedd ac oedrannau, ac mae gennym ddiddordeb 

arbennig mewn clywed gan unigolion sydd â gwybodaeth helaeth a phrofiad eang 

mewn: 

• Technoleg ddigidol 

• Cyfreithiol 

• Menter / datblygu busnes 

• TG / Systemau 

• Cynllunio strategol 

• Rhwydweithiau rhyngwladol 

• Eiriolaeth 

 

 

 



Gwybodaeth bellach 

 

Bydd y penodiad am gyfnod o 3 blynedd, ond bydd y sawl a benodir yn gymwys i'w 

hailbenodi am dymor pellach. 

 

Rydym yn annog ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion o bob cefndir a 

chymuned, yn enwedig ceisiadau gan gymunedau du a lleiafrifoedd ethnig a 

grwpiau eraill sydd wedi’u tangynrychioli.  

 

Bydd pob cais yn cael ei ystyried gan Banel Enwebiadau'r Eisteddfod sy'n cynnwys y 

Cadeirydd, yr Is-gadeirydd ac aelod arall o’r Bwrdd a'r Cynhyrchydd Gweithredol 

mewn rôl ymgynghorol. 

 

Sut i wneud cais 

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

mewn e-bost at recruitment@llangollen.net 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5pm, dydd Iau, 14 Hydref 2021. 
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