
MUSIC. THEATRE. WALES.  
Mae arnom angen Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu  

Cytundeb tymor penodol hyd ddiwedd Rhagfyr 2020 (rhan-amser) 

Rydym yn gwahodd ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys sy’n gallu cynnig 3 diwrnod yr 
wythnos.  Mae’r cwmni wedi’i leoli mewn swyddfa fodern, ddeniadol sy’n rhan o adeilad 
rhestredig yn agos at orsaf Bae Caerdydd, a disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio 
oddi yno.  

Cyflog: £27–30k yn dibynnu ar brofiad (pro rata) 

Mae Music Theatre Wales yn un o’r prif gwmnïau opera gyfoes yn Ewrop, ac wedi’i gydnabod 
ers ei ffurfio yn 1988 fel grym pwysig ym myd yr opera, gan gynhyrchu gwaith newydd 
beiddgar sy’n cael ei nodweddu gan yr effaith gref a gaiff ar gynulleidfaoedd ac artistiaid fel 
ei gilydd. Rydym yn cydweithio â’r London Sinfonietta, prif ensemble gerddorol gyfoes y DU, 
sy’n perfformio ein holl gynyrchiadau gyda ni.  

Yn 2020, byddwn yn cyflwyno dau waith newydd cyferbyniol: 

Chwefror/Mawrth 2020 
• Mae Denis & Katya gan Philip Venables a Ted Huffman eisoes wedi profi’n 

llwyddiant ysgubol gyda’n cyd-gynhyrchwyr yn Opera Philadelphia, lle mae’r gwaith 
wedi cael ei gymeradwyo fel dull cwbl newydd o ddefnyddio opera a theatr gerdd i 
ymgysylltu â materion cymdeithasol cyfoes. Ochr yn ochr â hyn, byddwn yn rhedeg 
Prosiect Ymgynghorol a Chreadigol i Bobl Ifanc wedi’i anelu at bobl ifanc anodd eu 
cyrraedd yng Nghasnewydd a’r Wyddgrug. 

Mehefin/Gorffennaf a thymor yr Hydref 2020 
• Bydd Violet yn waith cyfoes yr un mor bwerus, gan gyflwyno plot wedi’i ganoli ar 

fenywod a hwnnw’n gwbl wahanol i’r rhan fwyaf o’r canon operatig.  Wedi’i 
chyfansoddi gan Tom Coult a’i hysgrifennu gan Alice Birch – awdur eithriadol a 
digyfaddawd ar gyfer y theatr, sy’n adnabyddus am ei phrif rannau cryf i fenywod – 
bydd Violet yn rhoi cyfle i Rebecca Frecknall, y cyfarwyddwr theatr arobryn, weithio 
ym myd opera am y tro cyntaf.  

Mae cyfle wedi codi i benodi Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu i ymuno â’n tîm, sy’n 
cynnwys Prif Weithredwr, Cyfarwyddwr Artistig, Rheolwr Swyddfa, a Gweinyddwr Artistig / 
Rheolwr Cwmni. Yn ogystal â’r tîm craidd hwn, mae ymgynghorydd y wasg llawrydd yn 
cefnogi gwaith y cwmni drwy gydol y flwyddyn. Yn ystod y cyfnodau cynhyrchu a theithio, 
mae personél y cwmni’n ehangu i gynnwys hyd at ddeugain o bobl, yn cynnwys timau 
creadigol, cantorion, cerddorion a staff technegol. Mae Music Theatre Wales yn elusen ac yn 
gwmni a gyfyngir gan warant, a chaiff ei reoli gan fwrdd o ymddiriedolwyr sy’n rhoi 
cefnogaeth i’r cwmni ar sail gwirfoddol.   

Rydym yn chwilio am rywun all ddangos ymrwymiad gwirioneddol i’r math o waith rydym 
yn ei wneud; gellir gweld ein gwaith yn y gorffennol a’n cynlluniau ar gyfer y dyfodol ar ein 
gwefan: www.musictheatre.wales 

Nod y swydd 
Cefnogi nodau strategol y cwmni, a chynllunio a rhoi ar waith weithgareddau fydd yn codi 
proffil y cwmni’n sylweddol a chynyddu’r nifer o bobl sy’n mynychu perfformiadau.   
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Rolau a chyfrifoldebau allweddol  
• Arwain ar y gwaith o greu a gweithredu ymgyrch gynhwysfawr ym maes marchnata, 

cyfathrebu a datblygu cynulleidfa i hyrwyddo gwaith Music Theatre Wales yn 2020 
• Bod yn gyfrifol am frand Music Theatre Wales, gan sicrhau cysondeb ac uniondeb o 

ran deunydd gweledol, llais, gwerthoedd a negeseuon y brand ym mhob elfen o 
weithgareddau’r sefydliad  

• Cynyddu’r nifer o bobl sy’n mynychu digwyddiadau MTW  
• Rheoli a chynyddu presenoldeb MTW ar y Cyfryngau Cymdeithasol  
• Rheoli deunyddiau printiedig MTW, yn cynnwys taflenni, posteri a rhaglenni  
• Cynnal a datblygu gwefan MTW  
• Rheoli’r defnydd o ddeunydd ffilm a fideo o weithgareddau MTW  
• Helpu i ddatblygu perthynas gyda sefydliadau eraill tebyg, a chyda phartneriaid 

posibl  
• Bod yn gyfrifol am y cyllidebau marchnata a chyfathrebu  
• Darparu a chyflwyno adroddiadau manwl i’r Prif Weithredwr a Bwrdd yr 

Ymddiriedolwyr pryd bynnag y gofynnir amdanynt  
• Cynrychioli MTW mewn fforymau cyhoeddus  

 
Cyflawni Ymgyrchoedd   

● Cynllunio a chyflawni ymgyrchoedd marchnata a chyfathrebu ar gyfer cynyrchiadau a 
phrosiectau’r cwmni  

● Gweithio gyda’r Prif Weithredwr i gynllunio a rheoli cyllidebau marchnata  
● Creu delweddau, cysyniadau a negeseuon ar gyfer cynyrchiadau, gan gymryd 

arweiniad golygyddol ar y copi – digidol a phrint – a sicrhau bod yr holl ddeunyddiau 
ar gyfer gweithgareddau yng Nghymru yn gwbl ddwyieithog  

● Cynghori canolfannau ar brisiau a chynlluniau datblygu cynulleidfaoedd, a chytuno 
gyda hwy ar dargedau cynulleidfa  

● Cynllunio a rheoli prosiect yng nghyd-destun yr asedau digidol i hybu ymgysylltiad 
ar-lein  

● Cydweithio’n agos ag ymgynghorydd y wasg MTW i gydlynu ymgyrchoedd 
cysylltiadau cyhoeddus a marchnata drwy gydol y flwyddyn (fel y cytunir gyda’r Prif 
Weithredwr a’r Cyfarwyddwr Artistig)  

Digidol  
● Arwain y cyfrifoldeb am gynnal a datblygu gwefan Music Theatre Wales, gan reoli’r 

berthynas gyda datblygwyr y we  
● Arwain ar farchnata digidol y sefydliad, gan weithredu fel canolbwynt ar gyfer casglu 

syniadau am gynnwys ac asedau creadigol potensial, a chomisiynu a datblygu 
cynnwys  

● Creu a gweithredu Calendr Cyfathrebu a systemau ar gyfer monitro a gwerthuso 

 
Rheoli perthynas ag eraill 
● Adeiladu a chynnal perthynas waith gynhyrchiol gyda thimau marchnata yn y 

partneriaid allweddol megis y London Sinfonietta, Snape Music a’r Royal Opera 
House, yn ogystal â chanolfannau teithio a chyda sefydliadau eraill ar draws y sector 

!  2



cerddoriaeth gyfoes/opera – gan chwilio am gyfleoedd i gydweithio, a defnyddio 
agwedd gydlynus tuag at farchnata, cyfathrebu a datblygu cynulleidfaoedd  

● Adeiladu a chynnal perthynas gref, greadigol gyda chydweithwyr artistig allweddol, 
yn cynnwys artistiaid, sefydliadau cymunedol, conservatoires a sefydliadau addysgol 
eraill, gyda’r nod o gael mynediad at gynulleidfaoedd newydd ac adeiladu cysylltiad â 
hwy.  

 
Cyffredinol   

● Sicrhau bod dull o weithio sy’n ddeallus, yn greadigol ac wedi’i ffocysu ar y 
gynulleidfa yn cael ei osod wrth galon holl weithgaredd Music Theatre Wales ym 
maes marchnata a chyfathrebu  

● Datblygu a rheoli systemau a phrosesau cyfundrefnol effeithiol ar gyfer pob 
gweithgaredd marchnata a chyfathrebu  

● Arwain ar y dasg o reoli data cynulleidfaoedd o fewn y sefydliad, gan sicrhau bod pob 
gweithgaredd ynghlwm â marchnata a chyfathrebu yn cydymffurfio â’r rheoliadau ar 
ddiogelu data (GDPR)   

● Mynychu cynyrchiadau Music Theatre Wales, helpu gyda gweithgareddau Blaen Tŷ 
mewn ymgynghoriad â lleoliadau partner, a chwrdd â’r wasg a gwesteion lle bo’n 
briodol  

MANYLEB BERSONOL 

Mae’r swydd yn gofyn am rywun sydd ag o leiaf dair blynedd o brofiad yn gweithio yn y maes 
marchnata a chyfathrebu.  Mae arnom angen agwedd arloesol a chreadigol tuag at gynllunio 
negeseuon cyfathrebu, a dealltwriaeth dda o bŵer y cyfryngau cymdeithasol a marchnata 
digidol fel ffordd o ddatblygu cynulleidfaoedd.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn llawn 
angerdd am y celfyddydau a diwylliant, ac yn hyrwyddo’r angen am i gynulleidfaoedd fod 
wrth galon sefydliad celfyddydol.  

Sgiliau allweddol, priodoleddau a phrofiad  
 
Hanfodol: 

● 3+ o flynyddoedd o brofiad yn gweithio yn y sectorau creadigol, diwylliannol neu 
elusennol  

● Profiad o ddatblygu a gweithredu cynlluniau marchnata a datblygu cynulleidfaoedd  
● Profiad o gynllunio a chyflawni ymgyrchoedd, yn cynnwys dylunio a chynhyrchu 

deunyddiau print, dosbarthu deunyddiau print, creu cynnwys, hysbysebu ar y 
cyfryngau cymdeithasol, marchnata ebost, a gweithgaredd marchnata dwyochrog  

● Profiad o reoli a chynnal platfformau gwe a’r cyfryngau cymdeithasol, yn benodol 
felly gwybodaeth o farchnata ac ymgysylltu digidol, a phrofiad o reoli sianeli 
cyfryngau cymdeithasol (e.e. Facebook, Twitter) er mwyn ymgysylltu â 
chynulleidfaoedd, hyrwyddo digwyddiadau ac adeiladu ymwybyddiaeth o frand  

● Gwybodaeth o systemau CRM neu brofiad o adeiladu prosesau CRM o fewn sefydliad 
● Dull o weithio sy’n strategol a chreadigol, gyda’r gallu i weithio i ddedleins tra ar yr 

un pryd yn rheoli nifer o flaenoriaethau  
● Synnwyr gweledol cryf a chlust am iaith 
● Sgiliau cyfathrebu o’r radd flaenaf ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn cynnwys y gallu i 

ysgrifennu copi creadigol a phrawfddarllen, a gallu profedig i ysbrydoli a pherswadio  
● Y gallu i roi sylw gofalus i fanylion a chywirdeb  
● Profiad o reoli cyllidebau 
● Person hunan-ysgogol sy’n gweithio’n dda ar eu pen eu hunain ac fel rhan o dîm 

bychan  
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● Y gallu i gynnig sylwadau, a pharodrwydd i herio’r status quo 
● Yr awydd i hyrwyddo barn a safbwyntiau cynulleidfaoedd drwy bob gweithgaredd 

marchnata, cyfathrebu ac ymgysylltu  
● Ymwybyddiaeth o ddatblygiadau yn y sector, yn cynnwys heriau yn ogystal ag 

arloesedd ac arfer da 
● Diddordeb personol mewn, neu awydd i ddatblygu gwybodaeth o, opera gyfoes a 

cherddoriaeth glasurol  
● Ymrwymiad personol a phroffesiynol i gyfle cyfartal, ac i amrywiaeth yn ei holl 

ffurfiau  
 
Dymunol: 

● Diddordeb mewn, a gwybodaeth o, opera gyfoes, cerddoriaeth glasurol neu’r theatr  
● Siaradwr Cymraeg 
● Sgiliau creu digidol, yn cynnwys creu delweddau a chynnwys fideo, a phrofiad o 

weithio gyda rhaglenni megis Adobe Suite, InDesign a Final Cut Pro X 
● Profiad o farchnata digwyddiadau celf a cherddoriaeth gyfoes  
● Addysg hyd at lefel gradd  

Sut i ymgeisio 

Anfonwch eich cais at Carole Strachan trwy ebost yn unig: carole@musictheatre.wales  

Dyddiad cau: 5pm Dydd Llun 25 Tachwedd 
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