
 

 

 

 

 

 

    Cydlynydd Marchnata Digidol 

     Parhaol 

 35 awr yr wythnos 

 Hyd at £24,000 yn dibynnu ar brofiad 

   Pennaeth Marchnata 

   Hosbis Dewi Sant, Ffordd yr Abaty, Llandudno, Conwy, LL30 2EN 

 

 

• Gweithio gyda Phennaeth Marchnata a’r Dylunydd Creadigol i greu cynnwys dengar sy’n 

hyrwyddo gwaith yr Hosbis ym mhob adran, yn cynnwys clinigol, cynhyrchu incwm, 

manwerthu, arlwyo a gwirfoddoli. 

• Codi proffil yr Hosbis gan ddefnyddio’r canllawiau brandio a negeseuon allweddol 

corfforaethol fel bod Hosbis Dewi Sant yn dal i fod yn elusen fwyaf adnabyddus Gogledd-

Orllewin Cymru. 

• Yn gyfrifol am gynnal cyfathrebu gyda chefnogwyr trwy greu cynnwys dengar, gweledol 

atyniadol ar gyfer platfformau marchnata digidol yr Hosbis, yn cynnwys y wefan, cyfryngau 

cymdeithasol ac e-gylchlythyrau yn Gymraeg ac yn Saesneg. 
 

 

• Yn gyfrifol am gyfathrebu â’r cefnogwyr presennol a chefnogwyr newydd trwy farchnata digidol 

a gwella presenoldeb ar-lein yr Hosbis trwy ddylunio a chydlynu ymgyrchoedd creadigol ar 

gyfer y cyfryngau cymdeithasol. 

• Creu cynnwys amlgyfrwng dengar ar gyfer platfformau digidol a chyfathrebu negeseuon 

allweddol yr Hosbis ar bob cyfle sy’n gyson â’r ymgyrchoedd, tueddiadau a digwyddiadau 

cyfredol. 

• Rheoli’r cynnwys ar gyfer holl sianelau digidol a chyfryngau cymdeithasol yr Hosbis gan 

ddefnyddio WordPress, WooCommerce, MailChimp, Canva, Facebook, Twitter, Instagram a 

LinkedIn i sicrhau bod y negeseuon yn gyson. 

• Gweithio gyda’r tîm Codi Arian i lunio ymgyrchoedd marchnata creadigol ar gyfer digwyddiadau 

sy’n creu trosiannau, ymgysylltu ac ymgofrestriadau.  

• Tracio ymgyrchoedd ar-lein, gan eu mesur yn ôl ymgysylltu, trosiannau, dilynwyr ac effaith.   

Cwrdd â thargedau a Dangosyddion Perfformiad Allweddol. 

• E-lythyrau rheolaidd gan ddefnyddio templedi creadigol, effeithiol sy’n tynnu’r llygad. 

• Creu, dylunio a datblygu cynnwys ar gyfer gwefan yr Hosbis gan sicrhau ei bod yn ddynamig, 

creadigol a chyfredol. 

• Cynyddu traffig i’r wefan trwy feithrin perthnasoedd a phartneriaid priodol; gweithio gyda 

phob adran a rhannu cynnwys ar-lein 

• Defnyddio amrywiaeth o gelfi dadansoddol i dracio, gwerthuso ac adrodd ar yr holl 

ystadegau’n ymwneud â’r wefan yn cynnwys SEO a monitro effeithiolrwydd yr holl blatfformau 

marchnata digidol. 

• Lanlwytho cynhyrchion i’r siop ar-lein a datblygu E-fasnach. 



 
 

 

• Cadw at holl bolisïau’r Hosbis bob amser gan gyfeirio’n arbennig at gyfrinachedd, diogelu 

data, rheoli heintiadau ac iechyd a diogelwch. 

• Annog y cefnogwyr presennol a darpar gefnogwyr i optio i mewn i gyfathrebiadau 

marchnata ble mae’n bosibl a gweithio o fewn terfynau’r cyrff rheoleiddio statudol bob 

amser (GDPR). 

• Dilyn datblygiadau newydd y sector elusennau megis digwyddiadau a syniadau codi arian 

newydd, gan adrodd arnynt yn ôl yr angen. 

• Cynrychioli Hosbis Dewi Sant mewn cyfarfodydd mewnol ac allanol yn ôl y galw. 

• Mynychu’r holl hyfforddiant staff gorfodol a sicrhau eich bod yn gwybod y diweddaraf. 

• Datblygu enw da’r Hosbis o fewn y gymuned leol ar bob lefel a gweithredu fel llysgennad i 

Hosbis Dewi Sant bob amser. 

• Darparu adroddiadau a diweddariadau ar weithgaredd marchnata a chyfathrebu a 

gytunwyd gyda rheolwyr llinell. 

• Sicrhau bod deddfwriaeth GDPR yn cael ei chwrdd ym mhob agwedd ar weithgaredd 

marchnata. 

• Cadw cofnodion clir a llawn gwybodaeth ar gyfer yr holl ddyletswyddau, gan ddefnyddio 

cronfa ddata rhoddwyr yr hosbis fel y bo’n briodol.   

• Adrodd i Bennaeth Marchnata yn ddyddiol 
 

 

• Rhaid i ddeiliad y swydd fod yn ymwybodol o gyfrifoldebau unigol dan y Ddeddf Iechyd a 

Diogelwch yn y Gwaith a chanfod a rhoi gwybod, fel y bo angen, am unrhyw ddigwyddiad 

chwithig, damwain neu amgylchedd a allai fod yn beryglus a allai effeithio ar yr unigolyn 

neu’r sefydliad yn ei gyfanrwydd. 

• Rhaid i ddeiliad y swydd roi gwybod am unrhyw dor-rheoliadau statudol i Bennaeth 

Marchnata ar unwaith. 
 

 

• Rhaid i ddeiliad y swydd fod yn gyfrifol am ei ddatblygiad proffesiynol ei hun a rhaid 

iddo/iddi gymryd rhan ym mhroses adolygu gwerthuso’r Hosbis. 

• Rhaid iddo/iddi ddefnyddio menter a bod â’r gallu i ehangu’r rôl. 

• Cyflawni’r holl ddyletswyddau a chyfrifoldebau gyda sylw dyladwy i bolisi Cyfle Cyfartal yr 

Hosbis, gan hyrwyddo a gweithredu Polisi Cyfle Cyfartal yr Hosbis. 

• Darllen, deall a chadw at holl bolisïau a gweithdrefnau’r Hosbis sydd ar gael yn rhwydd. 

• Adrodd i Bennaeth Marchnata yn ddyddiol. 
 

 

• Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd gadw at y polisi diogelu data yn ogystal â gweithdrefnau 

penodol mewn ufudd-dod i’r gyfraith (GDPR). 

• RHAID rhoi gwybod am unrhyw faterion sy’n peri pryder i’r Cyfarwyddwr Masnachol  

• Rhaid i unrhyw wybodaeth a gofnodir; yn rhifiadol ac ysgrifenedig, fod yn fanwl a chywir mewn 

cofnodion electronig ac mewn cofnodion papur. 

• Rhaid i ddeiliad y swydd gynnal cyfrinachedd ym mhob rhan o’r gwaith i sicrhau parch, urddas 

a hawl i breifatrwydd cleifion, defnyddwyr gwasanaethau, staff, gwirfoddolwyr, cefnogwyr a 

rhoddwyr yn unol â GDPR.   

 



• Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd ddilyn polisi “Dim smygu” yr Hosbis. 

 

Disgwylir i ddeiliad y swydd weithio i hyrwyddo cenhadaeth Hosbis Dewi Sant ac i gydymffurfio â’i 

pholisïau a’i gweithdrefnau.  Fe all fod gofyn gwneud tasgau eraill o fewn cylch gwaith y swydd o bryd 

i’w gilydd.  Nid yw’r swydd-ddisgrifiad yma’n gyflawn.  Mae’n gweithredu fel arweiniad yn unig a gellir 

ei ddiwygio i gwrdd â gofynion newidiol yr elusen ar unrhyw adeg yn dilyn trafodaeth gyda deiliad y swydd.  

Bydd yn sail hefyd ar gyfer y gwerthusiad staff blynyddol. 

 

Rhaid i ddeiliad y swydd hon fod â thrwydded yrru lawn y Deyrnas Unedig gan ei bod yn hanfodol 

teithio o fewn y swydd. 


