
 MUSIC. THEATRE. WALES. 
Rydym yn chwilio am Weinyddwr Artistig / Rheolwr Cwmni 

Mae Music Theatre Wales, sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd, yn un o’r prif gwmnïau opera 
gyfoes yn Ewrop; ers ei sefydlu yn 1988 mae wedi cael ei gydnabod fel grym hollbwysig ym 
myd yr opera, yn cyflwyno gwaith newydd, beiddgar sy’n cael ei nodweddu gan yr effaith 
bwerus a gaiff ar gynulleidfaoedd ac artistiaid fel ei gilydd. Fel cwmni sy’n derbyn cefnogaeth
gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Celfyddydau Lloegr, ac fel un o gwmnïau cyswllt 
y Tŷ Opera Brenhinol, rydym fel arfer yn cynhyrchu un brif daith bob blwyddyn yn y Deyrnas
Gyfunol, ynghyd â phrosiectau ar raddfa lai, gwaith ymestyn, ac ambell daith ryngwladol. 

Fel cwmni bychan hyblyg gallwn ganolbwyntio ar y gwaith rydym yn ei greu yn hytrach nag 
ar redeg peiriant trefniadol, anhylaw. Rydym yn ffynnu ar gyd-barodrwydd pawb ohonom i 
roi prawf arnom ni ein hunain ac ar y ffurf gelfyddydol y gweithiwn ynddi. Rydym yn annog 
diwylliant sy’n seiliedig ar fod yn agored, holi cwestiynau a dysgu, ac yn cynnig i bobl y cyfle i
ddatblygu a rhagori o fewn awyrgylch tîm cefnogol lle mae pawb yn rhannu ymrwymiad i’r 
math o waith rydym yn ei wneud – y newydd, yr heriol, y blaengar. 

O 2018 ymlaen, bydd Music Theatre Wales yn ymestyn ei ffiniau i gefnogi dulliau newydd o 
greu gwaith, ac yn adeiladu perthynas gyda sefydliadau partner, yn cynnwys y Tŷ Opera 
Brenhinol a cherddorfa’r London Sinfonietta.

Gweinyddwr Artistig/Rheolwr Cwmni

Mae’r swydd hon yn cyfuno swyddogaethau’r Gweinyddwr Artistig (yn gweithio o swyddfa 
MTW yng Nghaerdydd), a’r Rheolwr Cwmni ar gyfer gwaith y cwmni pan fo ar daith. Bydd 
deiliad y swydd yn rhan o dîm bychan (gweler y diagram ar dudalen 5) sy’n cynnwys y Prif 
Weithredwr, y Cyfarwyddwr Artistig, y Cyfarwyddwr Cerdd Ymgynghorol, y Rheolwr 
Cyffredinol ac – ymhen amser – deiliaid y swyddi newydd Cynhyrchydd Creadigol a 
Chynorthwyydd Gweinyddol. Mae ymgynghorwyr ym meysydd marchnata a’r wasg yn 
cefnogi gwaith y cwmni, tra bod y gwaith o gadw’r llyfrau’n cael ei wneud gan ein cyfrifwyr.
 
Yn ystod y cyfnodau cynhyrchu a theithio, mae hyd at ddeugain o bobl yn gweithio i’r cwmni,
yn cynnwys timau creadigol, cantorion, cerddorion a staff cynhyrchu. 

Mae’r Gweinyddwr Artistig/Rheolwr Cwmni yn adrodd yn ôl i’r Prif Weithredwr ac yn 
cydweithio’n agos â hi ac â’r Cyfarwyddwr Artistig a’r Rheolwr Cyffredinol.

Mae’r swydd yn cynnig cyfle cyffrous i chwarae rhan allweddol mewn sefydliad bychan lle 
mae’r swyddogaethau artistig a gweinyddol wedi eu hintegreiddio’n llwyr. Rydym yn chwilio 
am rywun fydd yn dangos ymrwymiad gwirioneddol i’r math o waith rydym yn ei wneud, ac 
sy’n hapus i weithio mewn amgylchedd cwmni bychan a hynod brysur. Mae’r swydd yn 
debygol o weddu i rywun sy’n annibynnol ac yn hunanddibynnol, sy’n mwynhau amrywiaeth 
ac sydd â diddordeb mewn deall sut mae sefydliad celfyddydol bychan ac uchelgeisiol yn 
gweithio. Mae parodrwydd i deithio’n hanfodol: yn 2018, er enghraifft, byddwn yn cyflenwi 
ein rhaglen ddatblygu i artistiaid ifanc, dan y teitl Make an Aria, ym Mangor ac yn teithio 
Cymru a Lloegr gydag opera o’r enw Passion gan Pascal Dusapin, ac mae’r Rheolwr Cwmni’n
debygol o dreulio hyd at 20 noson y flwyddyn oddi cartref.

Prif Feysydd Atebolrwydd   
 Trefnu, cydgysylltu a rheoli (yn cynnwys peth gwaith rheoli cyllidebau) rhaglen MTW o 

berfformiadau a gwaith ymestyn, yn cynnwys teithiau cenedlaethol a rhyngwladol, a 
phrosiectau ymestyn 
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 Gweithio gyda thimau creadigol, a’u cefnogi: cysylltu ag artistiaid, cerddorion ac 
asiantau ynghylch materion castio a chytundebol; helpu’r Rheolwr Cyffredinol i 
ddarparu cytundebau ar gyfer aelodau’r cast, criw ac ensemble, a phrosesu eu taliadau ffi

 Cyflenwi rôl y Rheolwr Cwmni ar daith ac mewn gweithgareddau eraill fel sy’n briodol 

Cyfrifoldebau Penodol: Gweinyddwr Artistig

Trefnu Amserlenni a Rheoli Prosiect 
 Cynllunio a threfnu amserlenni cynyrchiadau a phrosiectau, yn y tymor hir ac yn 

wythnosol, fel sy’n briodol 
 Sicrhau bod amserlenni cynhyrchu/teithio yn gywir ac yn gyfredol bob amser 
 Archebu gofodau ymarfer, pianos ac offer arall yn ôl yr angen 
 Dosbarthu gwybodaeth ynghylch amserlenni a chynlluniau 
 Cysylltu â chyhoeddwyr (lle bo hynny’n briodol) ynghylch darparu sgoriau a rhannau 
 Rheoli rhai elfennau o gyllidebau prosiect: teithio, llety, llogi offerynnau, gofodau 

ymarfer 
 Cadw mewn cysylltiad agos gyda’r London Sinfonietta yn benodol mewn perthynas ag 

amserlennu, teithio a llety, gofynion ynghylch offerynnau a chyfluniad safle’r 
offerynwyr  

 Cefnogi a mynychu cyfarfodydd cynllunio ac amserlennu yn ôl yr angen o fewn MTW a
chyda sefydliadau partner 

 Trefnu a rheoli’r holl drefniadau teithio a llety ar ran y Prif Weithredwr, y 
Cyfarwyddwr Artistig, y Cyfarwyddwr Cerdd Ymgynghorol a’r Rheolwr Cyffredinol, yn 
ôl yr angen 

Materion artistig, castio a chytundebol
 Ymchwilio artistiaid, yn cynnwys argaeledd, a darparu gwybodaeth gyfredol ar gyfer 

cyfarfodydd castio 
 Trefnu a chynnal clyweliadau 
 Cynnal a chadw’r bas-data castio ac asiantau 
 Mewn cysylltiad â’r Rheolwr Cyffredinol, darparu cytundebau i aelodau’r cwmni – 

perfformwyr, creadigol a thechnegol  
 Rheoli taliadau i aelodau’r cwmni – perfformwyr, creadigol a thechnegol 

Cyfrifoldebau Penodol: Rheoli’r Cwmni

Y swydd hon yw’r pwynt cyswllt cyntaf i bob aelod o’r cwmni yn ystod y cyfnod yn arwain at
ymarferion, y cyfnod ymarfer ei hun, a’r daith neu’r perfformiad, a rhaid i’r Rheolwr Cwmni
ymdrechu i ddarparu’r amgylchedd gorau posibl lle gall artistiaid roi o’u gorau wrth
berfformio.  Mae’r Rheolwr Cwmni’n gweithredu fel dolen rhwng yr artistiaid a gweddill y
cwmni, ac fel arall, a rhaid iddo/i sicrhau bod yr uwch-reolwyr yn cael gwybod am unrhyw
sefyllfa allai effeithio ar ansawdd y perfformiadau.

Mae’r tasgau/cyfrifoldebau’n cynnwys:

Cyn-ymarferion
 Cysylltu ag aelodau’r cwmni ynghylch eu gofynion o ran llety yn ystod y cyfnodau 

ymarfer a theithio, a threfnu llety yn ôl yr angen 
 Dosbarthu gwybodaeth a mapiau o leoliadau ymarfer/lleoliadau perfformio, a llety 
 Dosbarthu a chofnodi sgoriau a rhannau yn ôl yr angen, a lle bo hynny’n briodol, 

defnyddio pdfs i greu rhannau a sgoriau y gellir eu defnyddio
 Creu a chynnal rhestr gysylltiadau’r cwmni 
 Cysylltu â’r Rheolwr Cynhyrchu ynghylch pob mater technegol perthnasol yng nghyd-

destun ymarferion a pherfformiadau 

2



 Cysylltu â’r Arweinydd a’r Sinfonietta ynghylch trefniadau ar gyfer Sitzprobe ac 
ymarferion ensemble. Trefnu lleoliadau ar gyfer ymarferion yn ôl yr angen.

 Sicrhau bod llyfr damweiniau ar gael ar gyfer y Cwmni sy’n perfformio yn ystod yr 
ymarferion a’r perfformiadau. Bod yn gyfrifol am gadw’r llyfr a chofnodi digwyddiadau 
yn ôl yr angen.

 Rheoli’r gwaith o drwyddedu plant a hebryngwyr fel sy’n briodol. Mewn 
cydweithrediad â’r tîm cynhyrchu, paratoi amserlen ymlaen llaw o’r adegau y bydd 
angen i’r plant fod ar gael, a’r trefniadau perfformio 

 Mynychu cyfarfodydd cynhyrchu a chyfarfodydd prosiect yn ôl yr angen 

Yn ystod ymarferion
 Cynhyrchu a dosbarthu rhestr alwadau wythnosol: rheoli’r newidiadau fel sy’n 

briodol.
 Cysylltu gyda’r cynllunydd/goruchwyliwr y gwisgoedd, a’r cyfarwyddwr, i greu 

amserlen ar gyfer ffitio’r gwisgoedd. Sicrhau bod y manylion yn cael eu trosglwyddo i 
aelodau perthnasol o’r cwmni.

 Cysylltu gydag aelodau’r cwmni/y Prif Weithredwr ynghylch ceisiadau am docynnau 
 Cysylltu gyda’r Prif Weithredwr a’r Ymgynghorydd Marchnata i sicrhau bod pob 

aelod o’r cwmni wedi darparu gwybodaeth gywir ar gyfer y rhaglen a’r wefan 
 Cynhyrchu a dosbarthu gwybodaeth deithio ar gyfer aelodau o’r cwmni 
 Mynychu ymarferion yn ôl y galw

Perfformiadau/Ar daith:
 Helpu gyda symud i mewn/symud allan/llwytho/dadlwytho, gyda chyfrifoldeb 

penodol dros arwyddion cefn-llwyfan, darparu lluniaeth, a deunyddiau swyddfa 
deithio 

 Cyfrifoldeb dros les cyffredinol y cwmni. Rhaid adrodd ar unwaith i’r Prif Weithredwr
neu’r Rheolwr Cyffredinol am unrhyw salwch neu ddamwain.

 Sicrhau bod rheolwyr llwyfan yn cwblhau a chylchredeg adroddiadau sioe 
 Helpu’r Prif Weithredwr i weinyddu rhestr gwahoddiadau/gwesteion y cwmni ar 

gyfer pob perfformiad 
 Gweithredu fel llysgennad y cwmni gyda’r gynulleidfa a’r staff ym mhob lleoliad 
 Cysylltu â staff blaen-tŷ ym mhob lleoliad ar faterion yn ymwneud â thocynnau, 

rhaglenni, byrddau arddangos, sgyrsiau cyn-perfformiad, ffurflenni adborth, ac 
unrhyw faterion eraill yn ôl yr angen

 Casglu ystadegau ynghylch y cynulleidfaoedd a ffigurau gwerthiant tocynnau/ 
rhaglenni ac arian gwerthiant rhaglenni, lle bo’n briodol 

 Sicrhau bod aelodau’r cwmni’n ymwybodol o’r ffaith y dylid dychwelyd pob copi o’r 
sgôr ar ddiwrnod y perfformiad olaf, neu cyn hynny, a chofnodi pob sgôr wrth iddynt 
gael eu dychwelyd.

 Sicrhau bod pob rhestr (cysylltiadau ac ati) yn cael eu diweddaru ar ddiwedd y daith 
ac yn cael eu ffeilio/dosbarthu mewn modd priodol.

Arall
 Mynychu perfformiadau ac yn y blaen, a chynrychioli’r cwmni lle bo’n briodol 
 Darparu cymorth o fath arall, yn ôl yr angen, i’r Prif Weithredwr, y Cyfarwyddwr 

Artistig, y Rheolwr Cyffredinol a’r Cyfarwyddwr Cerdd Ymgynghorol 
 Yn achos peth o’r gweithgaredd ymestyn, gall fod angen i’r Gweinyddwr Artistig 

weithredu fel Rheolwr Prosiect 
 Mae’r cwmni’n bwriadu creu swydd newydd – Cynhyrchydd Creadigol – a fydd yn creu

prosiectau ychwanegol y bydd angen i’r Gweinyddwr Artistig/Rheolwr Cwmni 
ymwneud â hwy 

 Dealltwriaeth o rai elfennau o weithgaredd MTW ar y cyfryngau cymdeithasol, a 
pharodrwydd i ymgyfranogi ynddynt 
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Telerau

Disgwylir i’r Gweinyddwr Artistig weithio 40 awr yr wythnos, yn cynnwys awr i ginio bob 
dydd.  Fe fydd cyfnodau pan gaiff yr oriau hyn eu hymestyn. Ni fydd unrhyw dâl ychwanegol 
am y gwaith hwn, ond mae gan y cwmni system i gynnig amser i ffwrdd yn lle gwaith a wneir 
ar y penwythnosau ac ar wyliau banc.

Yr hawl i wyliau: 20 diwrnod y flwyddyn, yn ogystal ag 8 diwrnod o wyliau cyhoeddus a 
gwyliau banc.

Cyflog: £24,000–£26,000 yn dibynnu ar brofiad. 

Manyleb Bersonol

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus wybodaeth drwyadl o’r celfyddydau perfformio yn y 
Deyrnas Gyfunol ac ymrwymiad i deithio opera gyfoes ledled Cymru, Lloegr a thu hwnt. 
Bydd ganddo/i sgiliau rhagorol mewn rheoli prosiect a bydd yn rhoi sylw gofalus i fanylion. 

Hanfodol
 Profiad proffesiynol perthnasol fel gweinyddwr ym myd y celfyddydau neu mewn swydd 

gyfwerth, yn cynnwys profiad o reoli prosiectau’n llwyddiannus 
 Lefel uchel o gymhwysedd ym maes TGCh, a gwybodaeth sylfaenol dda o’r cyfryngau 

cymdeithasol 
 Profiad amlwg o ran cymhwysedd i reoli arian a chyllidebau 
 Profiad cerddorol – er enghraifft, gradd mewn cerdd neu gymhwyster cyfatebol, a/neu 

ymwneud personol a/neu broffesiynol â byd cerdd a/neu brofiad o gefnogi cerddorion 
 Gwybodaeth am, a brwdfrydedd dros, opera a/neu gerddoriaeth glasurol
 Person hynod drefnus a hunangyfeiriedig gyda’r gallu i gymryd yr awenau 
 Tystiolaeth o sgiliau effeithiol o ran rheoli amser, yn enwedig pan yn gweithio dan 

bwysau i gwrdd â dyddiadau cau/terfynau amser
 Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu o’r radd flaenaf, yn cynnwys y gallu i weithredu’n 

gyson mewn modd digyffro, diplomataidd a chyfrifol
 Tystiolaeth o sgiliau rheoli, sgiliau datrys problemau, a’r awdurdod personol sy’n 

angenrheidiol wrth fynd i’r afael â sefyllfaoedd heriol 
 Ymagwedd ymarferol a hyblyg, gan ddangos parodrwydd i ymgymryd â phob math o 

dasgau, mawr a bach 
 Record dda o weithio mewn modd didwyll a chadw cyfrinachedd
 Ymrwymiad i rôl MTW yn hyrwyddo’r iaith Gymraeg, yng Nghymru ei hun ac yn 

rhyngwladol 
Dymunol
 Trwydded yrru ac yn berchen car 

Sut i gyflwyno cais

Llythyr esboniadol, ynghyd â CV yn cynnwys enwau a manylion cyswllt dau ganolwr, i’w 
hanfon at Carole Strachan drwy e-bost yn unig: carole@musictheatre.wales 

Dyddiad cau: Dydd Iau 14 Rhagfyr 2017 am 5yp

Cynhelir y cyfweliadau cyntaf yng Nghaerdydd ar: Ddydd Gwener 5 Ionawr 2018

Mae dyddiadau’r ail gyfweliadau ar gyfer ymgeiswyr ar y rhestr fer i’w 
cadarnhau 
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