
	

	

	

Hysbyseb Swydd – Rheolwr Prosiect Peilot 
Rhan-amser, dros dro 
 
Gweledigaeth Articulture yw creu amgylchedd lle gellir creu celfyddyd arloesol awyr 
agored gan ymgysylltu gyda chynulleidfaoedd yng Nghymru. Byddwn yn ceisio 
gwneud hyn drwy gomisiynu, teithio ac arddangos gwaith o Gymru, datblygu 
cynulleidfaoedd yng Nghymru a meithrin cymuned o bobl i gyd-weithio gyda nhw i 
wneud hyn oll weithio. 
 
Wedi proses o ddatblygu cyfundrefnol yn 2018, daeth Articulture i wybod am 
artistiaid sy’n cael eu tangynrychioli yn ein gwaith. Yn 2019, rydym am fynd i’r afael 
â hyn drwy ddarparu tri chomisiwn strategol wedi eu targedu at gymunedau 
penodol ar y cyd â’n clyweliadau, yr amcan yw amrywio’r gwaith, y gronfa o 
artistiaid sy’n gwneud y gwaith a’r cynulleidfaoedd sy’n cael blas o hyn. 
 
Y comisiwn strategol sy’n cael ei beilota gennym yw creu darn o waith newydd yn y 
Gymraeg. I wneud hyn, rydym eisiau recriwtio rheolwr prosiect sy’n siarad Cymraeg 
sy’n gallu trefnu'r broses ymgeisio a chefnogi’r artistiaid sydd wedi eu dewis. 
 
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am brosesu ceisiadau, arwain ar y 
broses ddewis, cefnogi’r artist a’r mentor, mynychu ymarferion a pherfformiad, 
trafod gyda phartneriaid y prosiect a chefnogi marchnata a gwerthuso gyda thîm 
Articulture. Byddant hefyd yn cynorthwyo mewn dau seminar a gaiff eu cynnal i 
edrych ar y ffordd bresennol o wneud gwaith yn yr iaith Gymraeg ar gyfer yr awyr 
agored a beth yw dyfodol hyn. 
 
Rydym yn gweithio gydag Eisteddfod Genedlaethol Cymru a Gŵyl Gomedi 
Machynlleth ar y prosiect hwn. 
 
Dyddiadau allweddol ar gyfer y prosiect yw: 
 

- Dyddiad Cau Ceisiadau am Gomisiwn – 1af Mawrth  
- Tynnu rhestr fer – 4ydd Mawrth  
- Perfformiadau - dau ddiwrnod - 4ydd - 5ed Mai (Machynlleth) & 3ydd - 10fed 

Awst (Llanrwst) 
 

 
 
 
 



	

	

	

Rydym yn chwilio am rywun sydd â’r sgiliau a’r profiad canlynol: 
 
  
Cyfathrebu yn rhugl yn Gymraeg, ar lafar ac ysgrifenedig Hanfodol 
Profiad o reoli prosiect Hanfodol 
Gallu gweithio i amserlen a chyflawni ar amser Hanfodol 
Yn barod i gefnogi a datblygu ymrwymiad y sefydliad tuag at 
gyfleoedd cyfartal ac amrywiaeth 

Hanfodol 

Gwybodaeth eang am gelfyddyd awyr agored a’r maes celfyddydol 
yng Nghymru 

Dymunol 

Profiad marchnata prosiectau Dymunol 
Profiad o gefnogi artistiaid Dymunol 
 
Mae tîm Articulture wedi ei leoli ym Machynlleth, Powys, fodd bynnag rydym yn 
barod i dderbyn ceisiadau gan unigolion sydd am weithio o unrhyw le ar gyfer y 
mwyafrif o’r gwaith. 
 
Bydd angen cael trwydded yrru lawn a glân a bod yn berchen ar gar ar gyfer peth o’r 
gwaith hwn. 
 
Cytundeb o 10 diwrnod gwaith yw hwn rhwng 1af Mawrth a 24ain Awst. Y ffi yw 
£120 y diwrnod gyda threuliau teithio yn ychwanegol i’w gytuno gyda thîm 
Articulture. 
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau cyn gwneud cais yna cysylltwch ag Annie 
Grundy ar annie@articulture-wales.co.uk.  
 
Bydd angen cyflwyno llythyr (400 gair ar y mwyaf) yn amlinellu pa brofiad 
perthnasol sydd gennych gan nodi eich blaenoriaethau wrth gydlynu prosiect. Bydd 
angen hefyd eich CV (dwy ochr A4 ar y mwyaf). Fe’ch anogwn i gyflwyno eich cais 
yn y Gymraeg. Bydd y cyfweliadau yn cael eu cynnal yn y Gymraeg a’r Saesneg. 
 
Dyddiad Cau: 19eg Chwefror 
Cyfweliadau: 25ain  Chwefror (ger Machynlleth) 
 
 
 
 
 


