
 
 
Cydlynydd Digwyddiadau (Cyfnod Mamolaeth) – Disgrifiad Swydd 
 
Adroddiadau i:   Cynhyrchydd Gweithredol 
Cyflog:     £18,525.00 pro rata – contract cyfnod penodol am 8-12 mis  
Oriau:     22.5 awr yr wythnos (yn bennaf yn y swyddfa gyda rhywfaint o weithio o 
gartref) 
 
Dyddiad Cau Cais: 27 Mai 2022 
Cyfweliadau (trwy Zoom): 31 Mai a 02 Mehefin 2022 
 
Disgrifiad Swydd: 
 
Gweinyddu meysydd amrywiol o fewn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, gan gynnwys: 
 

• Bod yn brif bwynt cyswllt i’r holl gystadleuwyr a sicrhau bod popeth posibl yn cael ei wneud i’w cynorthwyo 
i ddod i Langollen. 

• Gweithio yn y swyddfa gerddoriaeth ar feysydd sy'n ymwneud â rhaglennu a chydlynu cystadlaethau, 
cyngherddau, llwyfannau allanol a digwyddiadau allgymorth, a chefnogi'r Cynhyrchydd Gweithredol gyda 
thasgau ad hoc. 

• Ymgymryd â gweithgaredd marchnata yn ymwneud â chyfranogwyr. 

• Cefnogi aelodau pwyllgor gwirfoddol amrywiol lle bo angen. 

• Cefnogi'r tîm gyda thasgau ad hoc pan fo angen, gan gynnwys gwasanaeth cyflenwi yn y dderbynfa a'r 
swyddfa docynnau. 

 
DYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL 
 
Cystadleuwyr 

 
Cynnal ymchwil marchnad i gystadleuwyr posibl, creu a chynnal taenlenni a rhestrau postio, anfon 
gohebiaeth, i gefnogi ac yn gyfochrog â gweithgaredd marchnata arall. 

 
Delio â'r holl waith gweinyddol sy'n ymwneud â cheisiadau cystadleuwyr (unawd a grwpiau) gan ateb 
ymholiadau, prosesu ffurflenni cais, eu hychwanegu at y cronfeydd data, uwchlwytho recordiadau i 
SkyDrive ac ati. 

 
Creu’r holl ddogfennaeth ar gyfer prosesau dethol a derbyn gan gynnwys amrywiol ffurflenni, gwybodaeth 
gyffredinol a chyfarwyddiadau i gystadleuwyr ac ateb ymholiadau dilynol. 

 
Cefnogi’r broses dyfarnu Bwrsariaethau a chynnal cofnodion cywir o’r bwrsariaethau a ddyfarnwyd ac a 
dderbyniwyd, ac yna eu haddasu ar gyfer grwpiau a dynnwyd yn ôl. Cydgysylltu â'r Pwyllgor 
Bwrsariaethau i ailddyrannu cyllid fel y bo'n briodol. 
 



 
Bod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer yr holl gystadleuwyr. Cyfleu gwybodaeth i'r Tîm Cyswllt Cystadleuwyr 
sy'n cael ei redeg gan wirfoddolwyr a'r Cynhyrchydd Gweithredol. 
 
Amserlennu cystadleuwyr ym mhob gweithgaredd ychwanegol e.e. digwyddiadau allgymorth, 
cyngherddau eglwys, ac ati. 
 
Cysylltu a chydgysylltu ag unigolion amrywiol mewn lleoliadau i sicrhau bod y perfformiadau ychwanegol 
hyn yn rhedeg yn esmwyth. Archebu unrhyw ymarferion grŵp mewn gwahanol leoliadau yn y dref ar 
gyfer cystadleuwyr. Sicrhau bod pennaeth cyllid yn cymeradwyo'r holl ymrwymiadau gwariant cyn unrhyw 
ymrwymiad ariannol. 
 
Cydweithio gyda’r cystadleuwyr a’u cefnogi drwy’r broses cyn iddynt gyflwyno eu ceisiadau, hyd at 
wythnos yr Eisteddfod. 
 
Swyddfa Gerddoriaeth 

 
O dan gyfarwyddyd y Cynhyrchydd Gweithredol, rhaglennu a chydlynu cyngherddau cystadleuwyr a chadw 
prif amserlen gyfredol o weithgareddau. 
 
Bod yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd gyda’r rhaglen cyngherddau hyd yn oed os nad yn ymwneud yn 
uniongyrchol â'r manylion, a chael dealltwriaeth dda o'r hyn sy'n digwydd yn gyffredinol. 
 
Cydgysylltu â'r Cynhyrchydd Gweithredol i lunio rhaglen ar gyfer gweithgareddau pob dydd, gan 
gynnwys digwyddiadau tref a digwyddiadau allgymorth. Cynnal dogfen gyfredol gyda'r holl 
amserlennu, manylion cyswllt a chostau. 
 
Cydgysylltu â pherfformwyr gan sicrhau bod gennym yr holl gontractau perthnasol, gwybodaeth 
dechnegol, gwybodaeth PRS a deunydd hyrwyddo. 
 
Diweddaru tîm technegol y llwyfan allanol a digwyddiadau'r dref ar bob elfen o'r rhaglen. 
 
Gweinyddu’r prif amserlenni, cadw’r holl elfennau’n gyfredol ac osgoi gwrthdaro ac ati. 
 
Yn ystod Wythnos yr Eisteddfod disgwylir y canlynol: 
 

• Gweinyddu'r broses Feirniadu. 

• Trefnu Dogfennau’r Beirniad ar gyfer cystadleuaeth unigol, didoli sgorau cerddoriaeth, trefnu 
tystysgrifau, cyfrifo’r canlyniadau terfynol a dosbarthu’r rhain i bartïon perthnasol yn y Pafiliwn 
ac ar draws y maes. 

• Cydlynu gwirfoddolwyr / rhedwyr a chynorthwywyr. 

• Cynnal cysylltiad a chyfathrebu â gwirfoddolwyr sy'n ymwneud â'r llwyfannau allanol a sicrhau 
bod pawb yn cael y wybodaeth ddiweddaraf. 

 
 
 



 
Cyfrifoldebau Cyffredinol 

 
Gwerthu tocynnau, cefnogi'r tîm staff bach yn ystod amseroedd prysur trwy gymryd archebion tocynnau 
gan ddefnyddio Spektrix. 

 
Meddu ar wybodaeth gynhwysfawr o holl feysydd yr Eisteddfod fel y gellir delio ag ymholiadau'n briodol 
neu eu trosglwyddo i'r person perthnasol. 
 
 
 


