
RHEOLWR PARTNERIAETH ARTWORKS CYMRU 2022

DISGRIFIAD SWYDD

Yn adrodd i: Cyfarwyddwr Actifyddion Artistig / Grŵp Arwain ArtWorks Cymru

Contract: 48 diwrnod ar gyfradd o £200 y diwrnod, yn dechrau ym mis Ionawr 2023. Y diwrnodau i
gael eu cytuno â chyfarwyddwr Actifyddion Artistig a Grŵp Arwain ArtWorks Cymru

Prif ddiben: Cwblhau darpariaeth rhaglen 2022 - 2023 ArtWorks Cymru, gan gynnwys rheoli
rhaglen fentora a hyfforddi dan arweiniad mentoriaid artistig, a darparu digwyddiad cyfranogol
mawr ar gyfer y sector celfyddydau yn hydref 2023.

Prif rolau a chyfrifoldebau:

Rheoli Rhaglen

● Rheoli’r gwaith o ddarparu rhaglen hyfforddi’r bartneriaeth, gan gynnwys cynnal galwad
agored a recriwtio 10 artist dan hyfforddiant, a chydlynu eu hyfforddiant a’u mentora.

● Gweithio gydag aelodau’r bartneriaeth i sicrhau cyfleoedd i artistiaid dan hyfforddiant gael
cysgodi artistiaid a phrosiectau sydd ar y gweill.

● Gwerthuso ac adrodd ar y prosiect ar ddiwedd y rhaglen hyfforddi
● Rheoli’r gwaith o gynnal digwyddiad mawr i’r sector ar ddechrau hydref 2023, a fydd yn dod â

chydweithwyr o’r sector celfyddydau cyfranogol ledled Cymru at ei gilydd
● Rheoli cydberthnasau gydag arianwyr, gan gynnwys trafodaeth am beth yw’r camau nesaf ar

gyfer y bartneriaeth ar ddiwedd y rhaglen gyfredol
● Annog a chefnogi aelodau ArtWorks Cymru i barhau i ddefnyddio ac ychwanegu at

Astudiaethau Achos Egwyddorion Ansawdd ArtWorks Cymru

Cyfathrebu

● Gweithio’n effeithiol i gyfathrebu gyda’r bartneriaeth a chymdeithion drwy ddiweddariadau a
chyfarfodydd partneriaeth rheolaidd.

● Cynnal sianeli cyfryngau cymdeithasol ArtWorks Cymru gan gynnwys Facebook, Twitter a’r
wefan

● Cysylltu â rhwydweithiau eraill fel Rhwydwaith Iechyd a Llesiant Celfyddydau Cymru a YANC
a chroes-rannu gwybodaeth

● Mynychu a chyfathrebu gyda fforymau a gynhelir gan ArtWorks Alliance a rhannu unrhyw
fentrau o Gymru

Gweinyddol

● Darparu diweddariadau rheolaidd i Fwrdd Ymddiriedolwyr Actifyddion Artistig yn ôl y gofyn
● Darparu diweddariadau rheolaidd i Grŵp Arwain ArtWorks Cymru
● Adrodd i Gyngor Celfyddydau Cymru drwy gydol y rhaglen ac ar ôl ei chwblhau
● Cadw trefn ar Google Drive ArtWorks Cymru a chadw cofnodion o’r holl weithgarwch
● Cadw’r gyllideb yn gyfredol a chadw cofnodion o’r holl anfonebau a gwariant
● Glynu at bolisïau Actifyddion Artistig yn ôl yr angen



MANYLEB YR UNIGOLYN

Meini Prawf Hanfodol

· Dealltwriaeth eang o weithgarwch celfyddydau cymunedol/cyfranogol, a dangos
ymrwymiad iddynt.

· Cefndir mewn datblygu a gweinyddu rhwydweithiau o randdeiliaid, gan gynnwys
sefydliadau gwirfoddol, cyrff y sector cyhoeddus a/neu ymarferwyr creadigol yn
ddelfrydol.

· Profiad o drefnu cyfarfodydd, seminarau a sesiynau hyfforddi.

· Lefel uchel o sgiliau cyflwyno llafar, ysgrifenedig a phersonol.

· Lefel uchel o lythrennedd cyfrifiadurol gan gynnwys prosesu geiriau, taenlenni, a
meddalwedd cyflwyno.

· Yn gyfarwydd â meini prawf cyffredin mentrau a ariennir yn gyhoeddus, a rhywfaint o
brofiad yn eu cyflawni, gan gynnwys monitro canlyniadau, rheoli cyllidebau,
gwerthuso ac ysgrifennu adroddiadau.

· Symudedd i deithio’n rheolaidd ledled Cymru, ac i fannau eraill yn achlysurol, gan
gynnwys aros dros nos.

· Parodrwydd i weithio ar benwythnosau a gyda’r nos pan fydd angen.

Meini Prawf Dymunol

· Gan y bydd y swydd hon yn cynnwys cyfathrebu gydag ystod o gymunedau ledled
Cymru, mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg yn nodwedd ddymunol iawn,
er y bydd ymgeiswyr rhagorol nad ydynt yn siarad Cymraeg hefyd yn cael eu
hystyried.

· Profiad o gynnal swydd â chyfrifoldeb mewn sefydliad gwirfoddol neu ddiwylliannol
neu gorff ymbarél.

· Cefndir mewn cynghori, arwain, mentora a/neu hyfforddi, gan gynnwys datblygiad
sefydliadol.

· Profiad o reoli staff cyflogedig neu wirfoddolwyr ac, yn benodol, o bell.

· Cyfranogiad parhaus mewn gweithgaredd diwylliannol creadigol.

· Aelodaeth o grŵp neu sefydliad diwylliannol trydydd sector, yn benodol ar lefel
pwyllgor.

· Dealltwriaeth o’r cyfryngau cymdeithasol a gofynion llwyfannau ar-lein.


