
MUSIC. THEATRE. WALES. 
Rydym yn chwilio am Reolwr Cyffredinol 

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.
 
Rheolwr Cyffredinol: swydd newydd

Bydd y swydd newydd hon yn cefnogi’r Prif Weithredwr, ac yn atebol iddi; bydd yn helpu i siapio
a datblygu’r cwmni, gan arwain ar bob agwedd o’r gwaith rheoli, yn cynnwys gweinyddu, rheoli 
cyllid, a chydymffurfio â pholisi. Bydd deiliad y swydd yn rhan o Uwch-dîm Rheoli fydd yn 
cynnwys y Prif Weithredwr, y Cyfarwyddwr Artistig a’r Rheolwr Cyffredinol. Mae hwn yn gyfle 
cyffrous i chwarae rhan allweddol mewn sefydliad bychan lle mae’r swyddogaethau artistig a 
gweinyddol wedi eu hintegreiddio’n llwyr. 

Y tu hwnt i’r tîm a ddangosir ar y diagram ar dudalen 5, mae ymgynghorwyr llawrydd ym 
meysydd marchnata a’r wasg yn cefnogi gwaith y cwmni drwy gydol y flwyddyn, tra bod y gwaith
o gadw’r llyfrau yn 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.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad perthnasol sylweddol mewn rôl debyg ar lefel 
uchel, a hynny’n ddelfrydol ym maes y celfyddydau. 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.

Prif amcanion y swydd

 Rheoli holl weithrediadau dyddiol swyddfa Music Theatre Wales.
 Chwarae rhan weithredol yn y gwaith o lunio twf a chynaliadwyedd Music Theatre Wales a 

chymryd cyfrifoldeb dros rai meysydd gweithgaredd y sefydliad, yn cynnwys gweithredu a 
monitro’r meysydd hynny.
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 Cefnogi’r gwaith o ddatblygu a gweithredu Cynllun Busnes Music Theatre Wales, yn cynnwys
cynlluniau gweithredu, rheoli risg, a datblygu ystod o bolisïau cydymffurfiaeth (e.e. 
Cyfleoedd Cyfartal ac Amddiffyn Plant).

 Dirprwyo ar ran y Prif Weithredwr yn ôl yr angen.
 Sicrhau bod y cwmni’n gweithredu’n unol â’r holl ofynion statudol a chyfreithiol, yn cynnwys

y Comisiwn Elusennau a Thŷ’r Cwmnïau.

Swydd-ddisgrifiad

Mae hon yn swydd newydd, ac mae’r rhestr sy’n dilyn yn un ddangosol a gaiff ei haddasu wrth i 
fodel gweithredu newydd y cwmni ddatblygu ymhellach dros y deunaw mis nesaf. Rydym felly’n 
chwilio am rywun a fydd yn gallu addasu i newidiadau ac a fydd yn barod i ymgymryd ag ystod 
eang o gyfrifoldebau i sicrhau bod prosiectau’n cael eu datblygu’n llwyddiannus a bod y sefydliad
bychan ac uchelgeisiol hwn yn cael ei redeg yn llyfn. 

1. Gweithrediadau ac Adnoddau Dynol 

 Sicrhau bod yr holl waith o ddydd i ddydd ynghlwm â dyletswyddau gweinyddol a rheoli 
swyddfa yn cael ei gyflawni, fel bod y swyddfa’n amgylchedd effeithiol a chyfforddus i 
weithio ynddo 

 Paratoi cytundebau i staff llawrydd, amser llawn a rhan amser
 Cynllunio a chyflwyno rhaglenni cynefino a chefnogi addas ar gyfer yr holl staff, gan sicrhau 

bod yr anghenion datblygu a hyfforddi yn cael eu hadnabod a’u cyflenwi i gwrdd ag 
anghenion y cwmni 

 Sicrhau bod y cwmni’n cydymffurfio â’r holl rwymedigaethau statudol parthed cyflogaeth, 
yswiriant, pensiwn, iechyd a diogelwch a chyfraith cwmnïau, a diweddaru Llawlyfr y Cwmni 
yn rheolaidd ac yn ôl yr angen 

 Rheoli perthynas y cwmni â chyflenwyr allanol, yn cynnwys y cyfleustodau a Thechnoleg 
Gwybodaeth 

 Sicrhau bod polisïau’r cwmni yn cael eu cadw’n gyfredol, a’u bod yn cydymffurfio â 
deddfwriaeth gyfredol ac arfer gorau 

 Arwain ar y gwaith o gasglu a choladu ystadegau monitro, adborth, a dulliau gwerthuso eraill
ar draws holl weithgareddau’r cwmni

2. Cyllid 

 Cefnogi’r Prif Weithredwr yn y gwaith o reoli gweithrediadau ariannol y cwmni a’i 
weithgareddau mewn modd effeithiol 

 Llunio cyllidebau ar gyfer prosiectau/meysydd o weithgaredd penodol, ar gais y Prif 
Weithredwr 

 Codi anfonebau ar gyfer incwm sy’n ddyledus gan ganolfannau, cyflwynwyr a phartneriaid 
 Rheoli a monitro gwariant a chynhyrchu adroddiadau ariannol ar gyfer y Bwrdd a CCC 
 Rheoli’r bancio ar-lein, yn cynnwys sefydlu cyfrifon ar gyfer personél a chyflenwyr y cwmni, 

a threfnu taliadau yn ôl yr angen 
 Rheoli’r arian parod
 Sicrhau bod cynlluniau cyflogres a phensiwn yn cael eu gweithredu’n gywir gan ein cyfrifwyr,

a bod personél a chyflenwyr y cwmni yn cael eu talu’n brydlon 
 Paratoi hawliadau Gostyngiad Treth Theatr mewn cydweithrediad â’n cyfrifwyr 

 Goruchwylio a monitro llif arian y cwmni mewn modd amserol 
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3. Rheoli Prosiect

 Arwain ar gysylltu â lleoliadau, yn cynnwys gwneud trefniadau cytundebol 
 Paratoi cytundebau ar gyfer yr holl staff technegol a’r timau creadigol ar ôl iddynt gael eu 

recriwtio gan y Prif Weithredwr, y Cyfarwyddwr Artistig a’r Rheolwr Cynhyrchu 
 Paratoi a rheoli cytundebau comisiwn, cyd-gomisiwn a chyd-gynhyrchu mewn cysylltiad â’r 

Prif Weithredwr 
 Negodi hawliau perfformio gyda chyhoeddwyr
 Gweithio gyda’r London Sinfonietta a phartneriaid eraill
 Sefydlu a rheoli recordiadau/darllediadau a ffrydio yn ôl yr angen

Noder: Mae’r Gweinyddwr Artistig yn gyfrifol am gynllunio artistig yn y tymor byr a’r tymor 
canolig, ac am reoli prosiect, ac er ei b/fod yn atebol i’r Prif Weithredwr bydd y Rheolwr 
Cyffredinol yn gweithio’n agos gyda’r Gweinyddwr Artistig ar sawl agwedd o reoli prosiect. 

4. Llywodraethu

 Trefnu a gwasanaethu cyfarfodydd o’r Bwrdd ac is-bwyllgorau, gan fynychu cyfarfodydd a 
chymryd cofnodion 

 Gweinyddu’r gwaith o recriwtio aelodau newydd o’r Bwrdd a chefnogi’r Prif Weithredwr 
wrth drefnu hyfforddiant a chyfnod cynefino iddynt 

5. Codi arian

 Cyfrannu at weithgareddau codi arian y cwmni trwy wneud ymchwil i gynigion menter a 
rheoli cofnodion codi arian sy’n gysylltiedig â chynigion menter a chyfranwyr

 Rheoli’r cynllunio ymlaen llaw yn gysylltiedig â dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau, 
cyfarfodydd, ail-gyflwyniadau, cadw llygad ar ymddiriedolaethau a chanddynt gyfnod o oedi 
i hybu ceisiadau 

 Cefnogi digwyddiadau lletygarwch a hybu diwylliant, yn cynnwys rhoi cymorth wrth drefnu 
ac ar y diwrnod 

6. Cyffredinol

 Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill y gallai’r Prif Weithredwr yn rhesymol ofyn 
amdanynt.  Cynrychioli’r cwmni mewn cyfarfodydd, seminarau, cynadleddau a 
digwyddiadau cyhoeddus eraill lle bo cyfle i rwydweithio ar ran Music Theatre Wales

 Parodrwydd i weithio ar ambell fin nos neu benwythnos, yn ôl yr angen

Manyleb bersonol

Hanfodol:
 Profiad mewn rôl rheoli ar lefel uchel yn y sector y celfyddydau neu ddiwylliant sy’n derbyn 

cymhorthdal, yn cynnwys llwyddiant y gellir ei brofi wrth reoli tîm 
 Sgiliau trefnu a datrys problemau o’r radd flaenaf, y gallu i weithio dan bwysau ac i reoli sawl

blaenoriaeth yn llwyddiannus
 Lefel uchel o allu ym meysydd llythrennedd a rhifedd 
 Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol sy’n dangos lefel uchel o hyder a 

chymhwysedd dros ystod o wahanol ddulliau a chyd-destunau 
 Profiad amlwg o ran deall ac ymchwilio i gyfrifon rheoli, gosod cyllidebau, a rheoli cyllidebau
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 Profiad o gynllunio, gweithredu a monitro polisïau a chynlluniau strategol 
 Lefel uchel o gymhwysedd ym maes TGCh 
 Ymrwymiad i amcanion artistig Music Theatre Wales
 Ymrwymiad i rôl MTW yn hyrwyddo’r iaith Gymraeg, yng Nghymru ei hun ac yn 

rhyngwladol

Dymunol:
 Gwybodaeth o bolisïau, rhwydweithiau a thueddiadau cenedlaethol ym myd y celfyddydau 
 Diddordeb yn y celfyddydau cyfoes, yn enwedig opera
 Profiad o weithio gydag artistiaid 

Telerau ac amodau

Cyflog: £32,00–£35,000 y flwyddyn

Mae’r oriau swyddfa’n hyblyg, ond maent fel arfer rhwng 9yb – 5yp o ddydd Llun i ddydd 
Gwener, er y gall fod angen gweithio y tu hwnt i’r oriau hyn ar brydiau. Lle bo angen gweithio’n 
achlysurol ar benwythnos neu ŵyl banc, rhoddir amser i ffwrdd yn lle hynny.

Gwyliau: 25 diwrnod y flwyddyn, ynghyd ag 8 gŵyl banc 

Rheoli llinell: Mae’r swydd yn cael ei rheoli gan y Prif Weithredwr 

Sut i gyflwyno cais

Gofynnir i chi anfon eich CV a llythyr eglurhaol yn esbonio’n fanwl sut yr ydych yn cwrdd â’r 
fanyleb bersonol, a beth allech chi ei gyfrannu i’r swydd, at carole@musictheatre.wales

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: Dydd Iau 14 Rhagfyr 2017 am 5yp

Cynhelir y cyfweliadau cyntaf yng Nghaerdydd ar: Ddydd Iau 4 Ionawr 2018

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

21.11.2017
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