
 

Teitl y swydd:    Trefnydd (Trefnyddion) 
Lleoliad:    I'w drafod 
Hyd y cytundeb:  Tan mis Mai 2021, rhoddir ystyriaeth i benodiadau rhan-amser neu amser 

llawn (37 awr yr wythnos)  
Cyflog:    £19,276 - £25,995 pro rata  

(Fe fyddwn fel arfer yn penodi ar waelod y raddfa) 
 
Disgrifiad cyffredinol: 
 
Mae Plaid Cymru yn awyddus i recriwtio unigolyn brwdfrydig a threfnus iawn i gydlynu gwaith ymgyrchu’r 
Blaid ar gyfer ymgyrch etholiad San Steffan a’r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr ymgeisydd / ymgeiswyr 
llwyddiannus yn gallu arwain, ysgogi a threfnu ystod eang o wirfoddolwyr lleol ac ymgyrchwyr; cysylltu â 
grwpiau lleol a sefydliadau; ac mi fydd yn gallu cyfathrebu'n effeithiol ac yn gryno ar lafar ac yn 
ysgrifenedig.  Yn ogystal mae angen dealltwriaeth o Blaid Cymru a’i pholisïau ynghyd a gwybodaeth o 
dechnegau ymgyrchu cyfoes. 
 
Mae’r cyfrifoldebau penodol yn cynnwys: 
 

• Trefnu gweithgarwch ymgyrchu ac adnabod etholwyr (dros y ffôn a drws i ddrws) 
• Rhedeg ymgyrchoedd lleol a chynyddu ymgysylltiad y Blaid a’r etholwyr 
• Cofrestru pleidleiswyr a phleidleisiau drwy'r post 
• Gweithredu cynllun cyfathrebu digidol ar gyfer etholaethau ac ymgyrchoedd drwy’r cyfryngau 

cymdeithasol 
• Trefnu digwyddiadau lleol 
• Cefnogi gweithgareddau codi arian lleol 
• Sicrhau cyfathrebu effeithiol gydag aelodau a chefnogwyr 
• Cynllunio ymweliadau lleol a chyfarfodydd ar gyfer ymgeiswyr 

 
Sgiliau sydd eu hangen: 
 

• Y gallu i weithio ar eich liwt eich hun ac o fewn tîm 
• Hyfedredd mewn TGCh, yn enwedig yn Excel, Word ac yn ddelfrydol Publisher yn ogystal a’r gallu i 

ddysgu defnyddio technoleg newydd a chyfryngau cymdeithasol 
• Sgiliau cyfathrebu da e.e. gallu i ddrafftio cylchlythyrau a chynhyrchu taflenni 
• Sgiliau trefnu cryf  
• Dealltwriaeth dda o beth mae'n ei olygu i weithio fel rhan o dîm mewn amgylchedd dan bwysau 

neu wleidyddol 
• Y gallu i weithio gyda gwirfoddolwyr a sefydliadau allanol 
• Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol 

 
Profiad sydd ei angen: 
 
• Profiad perthnasol o weithio o dan bwysau ac i derfynau amser tynn 
• Profiad o fod yn effeithiol wrth reoli amser 
 
 
Dymunol: 
 
• Trwydded yrru 
 
Dyddiad cau: 7fed o Hydref 2019 


