
Hawdd ei Ddeall 

Cyfarwyddwr Artistigon 
Rydyn ni’n chwilio am Gyfarwyddwr Artistig 
newydd i weithio yn Theatr Clwyd 

Mae’r ddogfen yma wedi cael ei hysgrifennu gan Theatr Clwyd. Mae’n 
fersiwn hawdd ei ddeall o ‘Cyfarwyddwr Artistigon. Pecyn Recriwtio’. 
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Sut i ddefnyddio’r ddogfen yma 

Dyma ddogfen hawdd ei deall. Ond efallai eich bod 
angen help i’w ddarllen. Gofynnwch i rhywun rydych 
chi’n ei adnabod i’ch helpu chi. 

Efallai bod y geiriau mewn ysgrifen glas trwm yn 
anodd eu deall. Mae beth mae’r holl eiriau mewn 
glas yn feddwl ar  dudalen 29. 

Lle ma’r ddogfen yn dweud ni, mae hyn yn meddwl 
cleient. Am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda: 

Gwefan: theatrclwyd.com/cy 

E-bost: people@theatrclwyd.com 

Ffôn: 01352 344101 

Mae’r ddogfen yma wedi cael ei gwneud yn 
hawdd ei deall gan Hawdd ei Ddeall Cymru gan 
ddefnyddio Photosymbols. I ddweud wrthyn ni  
beth rydych chi’n feddwl  o’r fersiwn hawdd ei 
ddeall yma, cliciwch yma. 
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Cyfwyniad 

Rydyn ni’n chwilio am Cyfarwyddwr Artistigon  
newydd. Fe fydd y Cyfarwyddwr/wraig Artistig yn 
gweithio gyda’n Cyfawryddwr Gweithredol, Liam 
Evans-Ford. 

Mae’n gallu bod yn fwy nag 1 person. 

Mae Theatr Clwyd yn mynd drwy lawer o 
newidiadau. Rydyn ni wedi cael llawer o arian i 
wneud ein theatr yn well. 

Rydyn ni eisiau i’r Cyfarwyddwr Artistigon gynllunio 
rhaglen o waith ar gyfer ein agoriad newydd ar 
ddiwedd 2024. 
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Am Theatr Clwyd 

Rydyn ni wedi bod yn gwneud theatr ers inni agor 
ym 1976. 

Mae gennym ni: 

▪ 2 ofod theatr 

▪ sinema 

▪ gofod oriel 

▪ a gofod digwyddiadau. 
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Roedden ni yn gwneud tua 12 sioe y fwyddyn cyn 
inni ddechrau gwneud newidiadau. 

Roedden ni’n gwneud llawer o wahanol fathau o 
waith theatr. Ond yn ceisio meddwl rhagor am 
artistiaid o Gymru. 

Rydyn ni hefyd yn gwneud pantomeim bob 
blwyddyn o’r enw Rock ‘n Roll Pantomime. 
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Rydyn ni’n gweithio gyda llawer o bobl llawrydd  
bob blwyddyn. 

Llawrydd ydy pobl sydd yn hunangyfogedig ond 
sydd yn gwneud rhywfaint o waith inni. 

Rydyn ni hefyd yn gwneud yn siŵr ein bod yn 
meddwl am yr amgylchedd ym mhob dim rydyn 
ni’n ei wneud. Ac yn gwneud yn siŵr bod ni ddim 
yn gwneud pethau sydd yn ei niweidio. 

Rydyn ni’n gweithio gyda Ramps Cymru. Mae hyn i 
wneud ein theatr yn fwy agored a hygyrch  i bobl. 

Mae hygyrch yn meddwl bod rhagor o bobl yn 
gallu defnyddio rhywbeth. 

Rydyn ni eisiau cefnogi pobl ifanc sydd eisiau 
gwneud theatr. A gweithio gyda chyrf celfyddydau 
ar draws Cymru. 

Rydyn ni wedi ennill llawer o wobrau am ein gwaith. 
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Fe fydd ein adeilad newydd yn meddwl bydd 
gennym ni theatr well. A mwy o ofod i weithio 
gyda phobl. 

Fe fydd bwyd a diod i bobl. A gweithgareeddau i 
bobl yn ystod y dydd. 

Er enghraift, lle i blant ddysgu bod yn greadigol 
drwy chwarae. 

Fe fydd yr adeilad newydd yn dda i’r amgylchedd 
hefyd. Ac yn gwneud llawer o bethau sydd yn helpu 
i amddifyn yr amgylchedd. 

Rydyn ni yn mynd i gael yr adeilad yn ôl yn yr 
Haf 2024. 

Ond fyddwn ni ddim yn agored i’r cyhoedd 
tan diwedd 2024. A fyddwn ni ddim yn dechrau 
digwyddiadau tan 2025. 
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Rydyn ni’n cael arian i redeg Theatr Clwyd. Ac 
rydyn ni’n gwneud arian. Er enghraift drwy 
werthu tocynnau. 

Rydyn ni’n gwneud llawer o waith gyda’r gymuned. 

Er enghraift, rydyn ni’n gweithio gyda’r 
Gwasanaethau Cymdeithasol i wneud gwaith 
creadigol gyda phobl ifanc. 

Rydyn ni’n rhedeg gweithdai i bobl o bob oed. 

Rydyn ni’n gweithio mewn ysgolion. 

Rydyn ni’n rhoi gwersi cerddoriaeth. 
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Ein staf 

Mae 140 o bobl yn gweithio inni. 

Mae gennym ni 100 o bobl sydd yn gweithio inni 
weithiau. Mae hyn hefyd yn cael ei alw yn waith  
cyfenwi. 

Mae dros 400 o bobl y gweithio inni fel 
gweithwyr llawrydd. 

Ac mae Theatr Clwyd yn cael ei oruchwylio gan 
Fwrdd o Ymddiriedolwyr. 

Grŵp o bobl ydy’r rhain sydd yn edrych ar ein 
gwaith . Ac yn gwneud yn siŵr ein bod yn rhedeg 
yn dda. 
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Am y rôl 

Rydyn ni’n chwilio am Gyfarwyddwr/wraig Artistig 
sydd yn: 

▪ gwneud theatr o ansawdd uchel 

▪ wedi gweithio yn y theatr o’r blaen 
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▪ cysylltiadau da gyda’r diwydiant theatr 

▪ angerddol am dalent Cymreig 

▪ yn deall bod gweithio mewn cymunedau mor 
bwysig ag ydy’r theatr 

▪ trin pobl yn deg ac yn gyfartal 

▪ cefnogi datblygiad talent a theatr yng Nghymru 

▪ byw yn agos at y theatr. 
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Disgrifad Swydd 
Fe fydd y Cyfarwyddwr Artistigon  yn gweithio 
gyda’r Cyfarwyddwr Gweithredol. Rydyn ni eisiau i’r 
Cyfarwyddwr Artistigon allu gwneud: 

▪ Cynlluniau mawr ar gyfer y theatr. Ac arwain y 
fordd. 

▪ Rheoli rhaglen o waith. 

▪ Gweithio gyda’r Cyfarwyddwr Gweithredol i 
wneud yn siŵr bod y Theatr yn gynaliadwy. 

Cynaliadwy ydyy gwneud yn siŵr bod y fordd 
mae’r theatr yn cael ei rhedeg yn dda i’r 
blaned. Ac y bydd yn para yn hir. 

▪ Gwneud Theatr Clwyd yn llwyddiant. 
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▪ Gwneud yn siŵr bod pobl yn gweithio gyda’i 
gilydd yn dda. Ac yn gyfartal a theg. 

▪  Datblygu artistiaid Cymraeg. 

▪  Gwneud yn siŵr bod y rhaglen yn amrywol a 
chynhwysol. 

Amrywiol ydy pobl sydd yn dod o wahanol 
gefndiroedd. Er enghraift, gwahanol wledydd, 
diwylliannau, oedran. Ac mae ganddyn nhw 
wahanol anghenion. 

Cynhwysol ydy gwneud yn siŵr bod pobl yn 
teimlo eu bod yn cymryd rhan ac yn gallu 
dweud eu dweud.   

▪ Helpu i dyfu Theatr Clwyd fel bod pawb yn 
gwybod amdano ac yn meddwl yn uchel ohono. 
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▪ Rheoli’r gwaith mae’r Theatr yn ei wneud. 

▪ Drganfod gwneuthurwyr theatr da i weithio gyda 
Theatr Clwyd. 

▪ Datblygu cyfeoedd i’n gwaith gael ei ddangos 
mewn lleoedd eraill. 

▪ Gweithio’n dda gyda phobl eraill i wneud theatr. 

▪ Helpu theatr yn yr iaith Gymraeg i dyfu. 
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▪ Dysgu am y gwaith da sydd yn digwydd yn y 
theatr o gwmpas Cymry, y DU a’r byd. 

▪ Gwneud yn siŵr bod ein gwaith cymunedol yn 
cael ei werthfawrogi. 

▪ Siarad gyda’r cyfryngau. A phobl bwysig eraill. 

▪ Gweithio’n dda gyda’n cyllidwyr. 
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Sgiliau eraill rydyn ni’n chwilio amdanyn nhw: 

▪ Ysgrifennu cynllun busnes efeithiol gyda’r 
Cyfarwyddwr Gweithredol. 

▪ Gwneud yn sŵr bod y cynllun busnes yn edrych 
yn ofalus ar y gyllideb. A chynlluniau i wneud 
arian i Theatr Clwyd. 

▪ Ysgrifennu adroddiadau i’r Bwrdd 
Ymddiriedolwyr. 

▪ Arwain a chymryd rhan mewn cyfarfodydd. 

▪ Helpu i ddatblygu ein brand. 

Mae Brand yn meddwl am beth rydyn 
ni’n sefyll ac am beth rydyn ni’n cael ein  
hadnabod. 
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Am y person 

Rydyn ni eisiau i’r Cyfarwyddwr Artistigon  gael y 
profad yma: 

▪ Profad mewn gwahanol rolau yn y theatr. 

▪ Profad o wneud theatr. 

▪ Profad o weithio gydag awdurdon. 

▪ Profad o weithio ar gyfer gwahanol fathau o 
theatr a chynulleidfoaedd. 

▪ Profad o weithio gyda chyllidebau mawr. 

▪ Profad o weithio’n dda gydag eraill. 
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Rydyn ni eisiau i’r Cyfarwyddwr Artistigon  gael y 
sgiliau yma: 

▪ Gwneud cynlluniau cyfrous ar gyfer Theatr 
Clwyd. 

▪ Creu theatr newydd. A darganfod fyrdd newydd i 
wneud hen theatr. 

▪ Bod yn arweinydd cryf. 

▪ Gallu gweithio ar lawer o bethau ar yr un pryd. 

▪ Da am gynllunio. A rheoli amser. 

▪ Sgiliau cyfathrebu da. 

▪ Gallu ysbrydoli pobl eraill. 

▪ Bod yn greadigol. Ond hefyd deall sut i redeg 
busnes. 
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Rydyn ni eisiau i’r Cyfarwyddwr Artistigon  gael y 
nodweddion yma: 

▪ Cael fordd positif a chyfrous o arwain. 

▪ Ymrwymo i amrywiaeth a chynhywsiant. 

▪ Ymrwymo i weithio gyda phobl ifanc a 
chymunedau. 

▪ Bod yn berson gofalgar. 
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Rydyn ni eisiau i’r Cyfarwyddwr Artistigon  gael yr 
wybodaeth yma: 

▪ Dealltwriaeth dda o ddiwylliant yng Nghymru. 

Diwylliant ydy’r syniadau, credoau ac 
ymddygiad sydd yn cael eu rhannu gan grŵp 
o bobl. Mae’n meddwl pethau fel ein hanes, 
traddodiadau a chelfyddyd. 

▪ Dealltwriaeth dda o bwysigrwydd yr iaith 
Gymraeg. 

▪ Rhywfaint o wybodaeth am redeg busnes. 

▪ Ymrwymo i fod yn rhan o’r ardal leol. 

▪ Ymrwymo i werthoedd Theatr Clwyd. 
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Rhagor am y swydd 

▪ Fe fydd y contract am 5 mlynedd. 

▪ Fe fydd y cyfog rhwng £65 mil a £75 mil o 
bunnoedd. 

▪ Fe fyddwn ni yn cefnogi’r person gyda chostau 
symud. 

▪ Fe fyddwn ni yn talu tuag at bensiwn. 

▪ Mae 32 o ddyddiau o wyliau bob blwyddyn. 

▪ Mae cynllun tâl salwch. Mae hyn i fyny at 6 mis. 

▪ Mae manteision hefyd fel tocynnau am ddim. A 
chwnsela. 
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Am Gogledd Cymru a’r 
Wyddgrug 

Mae gogledd Cymru yn ardal hardd. 

Mae Theatr Clwyd yn nhref yr Wyddgrug. Mae tua 
15 munud o Gaer. 
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Llywodraeth Cymru sydd yn rhedeg Cymru. Mae hyn 
yn meddwl bod Llywodraeth Cymru yn penderfynu 
ar rai deddfau. Ac mae rhai yn dal i gael eu rheoli 
gan Lywodraeth y DU. 

Mae hyn yn meddwl bydd rhai o’r fyrdd y mae’r 
theatr yn cael ei rhedeg yn wahanol i Loegr. 
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Sut i wneud cais 

I wneud cais am y swydd yma anfonwch eich C.V. a 
llythyr at Heather Newell: 

hnewill@aeminternational.co.uk 

C.V ydy gwybodaeth amdanoch chi a’ch 
profad. Fe fydd yn dweud wrthyn ni am swyddi 
eraill rydych chi wedi eu cael. A pha sgiliau a 
hyforddiant sydd gennych chi. 
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Ionawr 

Chwefror 

Fe ddylai’r llythyr ddweud wrthyn ni sut mae 
eich profad a sgiliau yn mynd gyda’r rôl a’r 
disgrifad swydd. 

Ddylai’r llythyr ddim bod yn hirach na 3 ochr i 
dudalen. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydy 10 am ar 
ddydd Mercher 4 Ionawr 2023. 

Fe fydd cyfweliadau ar 7 a 8 Chwefror 2023. 
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Mae gennym ni  Ffurfen Monitro Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth. Rydyn ni eisiau i bobl lenwi’r furfen 
yma i’n helpu ni i wneud yn siŵr ein bod yn deg ac 
yn gyfartal yn ein holl waith. 

Mae’r furlen ar-lein yma: Recruitment Equal 
Opportunities SurveyArolwg Cyfe Cyfartal Wrth 
Recriwtio (surveymonkey.co.uk) 

Os ydych chi eisiau gwneud cais mewn fordd 
wahanol, er enghraift drwy fdeo, neu os ydych chi 
eisiau cefnogaeth gyda’ch cais cysylltwch gyda ni 
yn: people@theatrclwyd.com 

Os ydych chi eisiau siarad gyda rhywun am y swydd, 
cysylltwch gyda Helen Newill: 

hnewill@aeminternational.co.uk 
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Geiriau Anodd 

Amrywiol 

Mae amrywiol yn meddwl bod pobl yn dod o wahanol gefndiroedd. Er 
enghraift, gwahanol wledydd, dwylliannau, oedran. A gydag anghenion 
gwahanol. 

Brand 
Mae brand yn meddwl am beth rydyn ni’n sefyll ac am beth rydyn ni’n 
cael ein hadnabod. 

C.V 
Gwybodaeth amdanoch chi a’ch profad ydy C.V. Fe fydd yn dweud 
wrthyn ni am y swyddi eraill rydych chi wedi eu cael a pha sgiliau a 
hyforddiant sydd gennych chi. 

Cynhwysol 
Mae cynhwysol yn meddwl gwneud yn siŵr bod pawb yn teimo eu bod 
yn cymryd rhan ac yn gallu dweud eu dweud. 

Cynaliadwy 
Mae cynaliadwy yn meddwl gwneud yn siŵr bod y fordd mae’r theatr yn 
cael ei redeg yn dda i’r blaned. Ac yn para am amser hir. 

Diwylliant 
Diwylliant ydy’r syniadau, credoau ac ymddygiad y mae grŵp o bobl 
yn eu rhannu. Mae’n meddwl pethau fel ein hanes, traddodiadau a 
chelfyddyd. 

Hygyrch 
Mae hygyrch yn meddwl bod rhagor o bobl yn gallu defnyddio rhywbeth. 

Llawrydd 
Pobl sydd yn hunangyfogedig ond yn gwneud rhywfaint o waith inni ydy 
pobl lawrydd. 
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