
       

 
 
Theatr Mwldan 
Cydlynydd Teithiau ac Artistiaid | Disgrifiad Swydd 
 
Gan adrodd i'r Prif Swyddog Gweithredol, bydd y Cydlynydd Teithiau ac Artistiaid yn gyfrifol am y 
meysydd canlynol o fewn gweithrediad Grŵp Mwldan, gan ymgorffori gweithrediadau Theatr Mwldan a'i 
his-gwmni Datblygiadau Cyfryngau Theatr Mwldan Cyf. 
 
PRIF SWYDDOGAETH  

• O dan arweiniad a chyfarwyddyd y Prif Swyddog Gweithredol, rheoli’n uniongyrchol holl logisteg, 
datblygu, paratoi a chyflwyno gwaith teithiol y Mwldan 

• Cynorthwyo'r Prif Swyddog Gweithredol i ddatblygu pob prosiect teithiol 
• Cynorthwyo’r Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu ym mhob agwedd ar farchnata a 

swyddogaethau cysylltiadau cyhoeddus sy'n ymwneud â phrosiectau ac artistiaid sy'n cael eu 
rheoli, eu teithio, y rhyddheir eu gwaith neu cynhyrchir eu gwaith yn uniongyrchol gan y Mwldan 
a/neu ei label bendigedig 

• Cynorthwyo'r Prif Swyddog Gweithredol ym mhob agwedd ar reoli artistiaid (artistiaid yw'r rheiny 
sy'n cael eu rheoli, eu teithio, y rhyddheir eu gwaith neu cynhyrchir eu gwaith yn uniongyrchol 
gan y Mwldan a/neu ei label bendigedig) 

• Gweithio'n agos a chysylltu â'r Pennaeth Gweithrediadau Technegol a Chynhyrchu i sicrhau bod 
yr holl wybodaeth dechnegol berthnasol ar waith ac wedi ei chyfleu i'r holl bartïon perthnasol ar 
gyfer pob prosiect teithiol 

• Gweithredu o bryd i'w gilydd ac yn ôl yr angen fel Rheolwr Taith, gan reoli’n uniongyrchol pob 
agwedd ar reoli teithiau gydag artistiaid, hyrwyddwyr a'r holl gysylltiadau perthnasol eraill ar 
gyfer prosiectau ac artistiaid sy'n teithio yn y DU ac yn rhyngwladol. 

• Sicrhau o fewn terfynau cyfrifoldeb diffiniedig bod cynyrchiadau teithiol y Mwldan yn cael eu 
cyflwyno i'r ansawdd a'r safon uchaf. 

 
SWYDDOGAETH EILAIDD 

• Cynorthwyo'r Tîm Marchnata yn ôl yr angen gyda phob agwedd ar swyddogaeth farchnata’r 
Mwldan  

 
 
DYLETSWYDDAU PENODOL 
Teithio a Logisteg 
 

• O dan arweiniad a chyda hyfforddiant gan y Prif Swyddog Gweithredol, datblygu sgiliau a 
gwybodaeth sy’n ymwneud ag ymchwilio i hyrwyddwyr, lleoliadau a gwyliau yn y DU ac yn 
rhyngwladol, a chyfathrebu a chysylltu â nhw er mwyn cefnogi'r Prif Swyddog Gweithredol 
yn natblygiad gwaith teithiol a phrosiect newydd. 

 
• Bod yn gyfrifol am reoli cyn-gynhyrchu, datblygu, a theithio a sicrhau y cedwir at gostau yn y 
cyllidebau a ddyrannwyd, gan gynnwys: 
 
• Yr holl gynllunio a chyflwyno logistaidd, gan gynnwys swyddogaethau sy'n ymwneud â theithio, 
llety, amserlenni a lletygarwch a lles cyffredinol artistiaid a phersonél sy’n teithio 

 
• Paratoi a chreu llyfrau taith/ffordd cyn pob cynhyrchiad teithiol a chylchredeg a chyfathrebu y 
rhain yn effeithlon  

  
• Cydlynu’r broses gontractio gyda hyrwyddwyr, lleoliadau ac artistiaid 
 



• Trefnu trwyddedau gwaith a fisas angenrheidiol ar gyfer artistiaid sy’n teithio gyda diwydrwydd 
dyladwy a chywirdeb  

 
• O dan arweiniad a chyda hyfforddiant gan y Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu, cynorthwyo 

mewn ymgyrchoedd cysylltiadau cyhoeddus teithiau, cydgasglu a chylchredeg ffigurau gwerthu 
teithiau, gofynion argraffu lleoliadau, creu pecynnau marchnata teithiau, y cyfryngau 
cymdeithasol, creu cynnwys ac ymgyrchoedd marchnata digidol, cynorthwyo gyda gosod 
hysbysebion a rhestrau y cytunwyd arnynt, cynorthwyo i baratoi datganiadau i'r cyfryngau, 
cysylltu â'r cyfryngau / radio a'r wasg gysylltiedig yn ôl yr angen, gan sicrhau y cedwir at 
gyllidebau marchnata.      
 

• Cynorthwyo’r Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu mewn ymgyrchoedd cysylltiadau cyhoeddus 
sydd ynghlwm  a rhyddhau albymau, creu pecynnau i'r wasg a'r cyfryngau, cydgasglu deunyddiau 
albwm a gwybodaeth weinyddol ar gyfer partneriaid label, y cyfryngau cymdeithasol, creu 
cynnwys ac ymgyrchoedd marchnata digidol sy'n ymwneud â rhyddhau, cysylltu â'r cyfryngau / 
radio a'r wasg gysylltiedig yn ôl yr angen, cynorthwyo mewn gosod hysbysebion a rhestrau y 
cytunwyd arnynt, gan sicrhau y cedwir at gyllidebau marchnata.        
 

• Cynorthwyo’r Rheolwr Cyffredinol gyda rheoli, trin a chynhyrchu adrodd ariannol sy’n ymwneud â 
gwaith teithio a gwaith prosiect  
 

• Wrth weithredu fel Rheolwr Taith, rheoli pob agwedd ar gyflwyno perfformiadau yn llwyddiannus i 
leoliadau, hyrwyddwyr a gwyliau yn y DU ac yn rhyngwladol, gan gynnwys rheoli trafnidiaeth, 
dyletswyddau gyrru, llety, arlwyo, gwerthu nwyddau a chysoni arian parod, lles artistiaid a 
phersonél sy’n teithio, cysylltu a chyfathrebu â staff a chriw hyrwyddwyr, lleoliadau a gwyliau. 

 
 
Marchnata 
Cynorthwyo'r Tîm Marchnata gyda phob agwedd ar swyddogaeth farchnata’r Mwldan yn ôl yr angen ac yn 
benodol: 

• Helpu i hyrwyddo rhaglen teithio, cynhyrchu a rhyddhau Theatr Mwldan yn llwyddiannus 

• Helpu i hyrwyddo'r lleoliad, ei gyfleusterau a'r digwyddiadau y cynhelir yno’n llwyddiannus 

• Helpu i baratoi ymgyrchoedd a phostiadau cyfryngau cymdeithasol 

• Cynorthwyo gydag ymgyrchoedd e-bost a phost uniongyrchol yn ôl yr angen 

• Cynorthwyo  gyda chynhyrchu rhaglenni i gynnwys prawf-ddarllen, golygu ac ysgrifennu copi 

• Cysylltu â chwmnïau gwadd mewn perthynas â deunyddiau marchnata ac argraffu 

• Cynorthwyo i gadw'r holl wefannau a sianeli cyfryngau cymdeithasol sy'n gysylltiedig â’r Mwldan, 

ei  chynyrchiadau ac artistiaid a reolir ganddi yn gyfredol 

• Cynorthwyo gyda chynnal cronfeydd data a mewnbynnu data yn ôl yr angen 

• Cynnal ymchwil sylfaenol ar y we yn ôl yr angen 

 

Arall 
 
Ymgymryd â hyfforddiant priodol yn ôl cais a chytundeb y Rheolwr Cyffredinol neu'r Prif Swyddog 
Gweithredol.  
 
Ymgymryd â phob tasg arall o bryd i'w gilydd yn ôl yr angen, i sicrhau bod y busnes yn cael ei redeg 
mewn modd effeithlon a phroffidiol. 
  
Mwyafu incwm a lleihau gwariant ym mhob maes cyfrifoldeb heb golli ansawdd. 



  
Cyflawni cyfrifoldebau ar bob adeg mewn perthynas â Pholisïau a Chynlluniau amrywiol y cwmni, gan 
gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, Cynlluniau Busnes a Marchnata, Llawlyfr y Staff, Polisi Cyfle 
Cyfartal, Polisi Iechyd a Diogelwch a Pholisi Amddiffyn Plant. 
 
Arddangos bob amser y safonau uchaf o broffesiynoldeb, cymhwysedd a rhagoriaeth o ran pob agwedd 
ar ofynion y swydd, gweithrediadau'r cwmni a chyflwyniad ei raglen o ddigwyddiadau a gwasanaethau a 
ddarperir. 
 
 
Manyleb y Person (I gyd yn hanfodol ac eithrio lle mae ‘dymunol’ wedi'i nodi) 
  

• Profiad gweinyddol blaenorol  
• Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar ardderchog 
• Trwydded yrru lân, lawn 
• Sgiliau TG rhagorol: yn gallu defnyddio Word, Excel, a rhaglenni e-farchnata (e.e. Mailchimp) yn 
fedrus ac yn brofiadol mewn defnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol (Twitter, Facebook ac 
Instagram). 
• Dymunol: profiad o raglenni Adobe Creative Suite (e.e. InDesign, Photoshop), profiad o systemau 
tocynnau (e.e. Ticketsolve), a chynnal a chadw gwefannau yn gyffredinol (e.e. Wordpress, Drupal). 
• Hunan-gymhellol gyda'r gallu i weithio heb oruchwyliaeth a rheoli llwyth gwaith ac amser mewn 
modd effeithiol 
• Dull trefnus gyda sylw rhagorol i fanylion a chywirdeb 
• Y gallu i weithio o dan bwysau ac aros yn ddigynnwrf mewn sefyllfaoedd anodd 
• Sgiliau rhifedd ardderchog   
• Y gallu i weithio gydag ystod eang o bobl, gan gynnwys cyswllt uniongyrchol gydag artistiaid a 
gofal amdanynt. 
• Profiad o gyd-destun celfyddydau rhyngwladol a'r gallu i weithio o fewn y maes, gan gynnwys 
gweithio ar draws ffiniau ieithyddol a diwylliannol. 
 

 


