
 

 

Ysgrifennwr Ceisiadau a Chynnwys – Swydd-ddisgrifiad  

Cyflog: £25,000 - amser llawn, 37.5 awr yr wythnos 

 

Swydd-ddisgrifiad 

Dyma rôl newydd a diddorol i rywun sydd wrth eu bodd â geiriau! Mae Elusen Aloud yn edrych am 

Ysgrifennwr Ceisiadau a Chynnwys sydd ag o leiaf ddwy flynedd o brofiad o ymchwilio, datblygu a 

chyflwyno ceisiadau ac adroddiadau cyllid llwyddiannus o ansawdd uchel. Gan gyfuno eich sgiliau 

ysgrifennu gwych, dawn greadigol a’r gallu i addasu eich arddull i unrhyw sianel, bydd gan yr 

ymgeisydd llwyddiannus rywfaint o brofiad hefyd o weithio â sianeli’r cyfryngau cymdeithasol a gall 

gyfathrebu’n effeithiol ag amrywiaeth o gynulleidfaoedd.   

Mae’r rôl hon yn rhan o Dîm Datblygu Elusen Aloud, sy’n gyfrifol am reoli sbectrwm llawn o 

weithgareddau codi arian, cyfathrebiadau ysgrifenedig a sianeli ar-lein. Bydd yr ymgeisydd 

llwyddiannus yn cynorthwyo’r Rheolwr Datblygu â’r gwaith o baratoi ceisiadau i Ymddiriedolaethau 

a Sefydliadau er mwyn cyflawni’r Strategaeth Codi Arian (gan gyfrannu at darged codi arian 

blynyddol o tua £550,000). Caiff y gwaith ei ategu drwy sicrhau bod y ffordd rydym yn cyfathrebu â’n 

noddwyr, rhanddeiliaid a chynulleidfaoedd o’r ansawdd uchaf a’i bod yn briodol o ran rheoleidd-dra, 

naws a chynnwys.  

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus: 

- O leiaf 2 flynedd o brofiad o adeiladu perthnasoedd a gweithio gydag Ymddiriedolaethau a 

Sefydliadau, a phrofiad blaenorol cryf o geisiadau grantiau llwyddiannus. 

- Dealltwriaeth dda o blatfformau’r cyfryngau cymdeithasol, a phrofiad o baratoi cynnwys ar-

lein o ansawdd uchel i wefannau, y wasg neu’r cyfryngau cymdeithasol. 

- Sgiliau ysgrifenedig rhagorol, llygad am fanylion a’r gallu i addasu’r arddull yn unol â’r 

gynulleidfa. 

- Angerdd at gefnogi’r celfyddydau a phobl ifanc yng Nghymru.  

- Bydd yn hunanysgogol ac uchelgeisiol, ac yn gallu gweithio’n dda mewn tîm ac yn 

annibynnol.  

 

Tasgau a Chyfrifoldebau 

Ysgrifennu Ceisiadau - 

1. Cynorthwyo i gyflawni’r Strategaeth Codi Arian a chynllun strategol tair blynedd Elusen 

Aloud. 

2. Cyflawni targed codi arian Ymddiriedolaethau a Sefydliadau drwy raglen o geisiadau, gan 

baru meini prawf codi arian â’r gwaith a’r prosiectau sy’n cael eu rheoli gan Elusen Aloud. 



3. Cyfrannu at y Targed Codi Arian cyffredinol drwy gwblhau ceisiadau ac adroddiadau sydd 

wedi’u cynllunio ac ymgymryd â dyletswyddau gweinyddol eraill. 

4. Ymchwilio a chyflwyno ceisiadau i Ymddiriedolaethau a Sefydliadau newydd a Chyrff Cyllido 

Cyhoeddus achlysurol (h.y. Loteri) gan amserlennu’n fanwl yn unol â therfynau amser 

noddwyr er mwyn sicrhau’r llwyddiant mwyaf. 

5. Cynnal perthynas â phortffolio o Ymddiriedolaethau a Sefydliadau, trafod â staff, 

ymddiriedolwyr ac ati fel sy’n berthnasol, a sicrhau bod perthnasoedd yn cael eu rheoli’n 

effeithiol a bod unrhyw ofynion yn cael eu hateb yn brydlon. 

6. Paratoi adroddiadau gwerthuso at derfynau amser prosiectau.  

7. Cydweithio’n agos â’r Rheolwr Datblygu i ganfod cyllid perthnasol i weithgareddau elusennol 

yn unol â’r Polisi Codi Arian Moesegol. 

8. Chwarae rôl lawn yn y Tîm Datblygu, gydag ymagwedd hyblyg at ateb y galwadau a’r 

targedau amrywiol. 

9. Cymryd cyfrifoldeb am gadw a diweddaru cofnodion ar gronfa ddata’r elusen, eTapestry 

(Blackbaud). 

10. Ymgyfarwyddo â’r tueddiadau a’r cyfleoedd diweddaraf yn y sector codi arian. 

11. Cynnal ymwybyddiaeth o reoliadau a chanllawiau cyfredol ar godi arian (e.e., GDPR, Cod 

Ymarfer Codi Arian). 

Ysgrifennu Cynnwys: 

1. Creu cynnwys dwyieithog diddorol o ansawdd uchel i sianeli cyfryngau cymdeithasol ac ar-
lein Elusen Aloud er mwyn cyfleu negeseuon allweddol ac effaith Aloud i amrywiaeth eang o 
randdeiliaid, megis cefnogwyr, noddwyr a chyfranogwyr. 

2. Cyfrannu at ddatblygu a chyflawni’r Strategaeth Gyfathrebu, drwy amserlennu cynnwys yn 
effeithiol a chyhoeddi erthyglau ysgrifenedig, blogiadau, podlediadau, flogiau ac ati.  

3. Helpu i baratoi cyfathrebiadau allanol dwyieithog rheolaidd, gan gynnwys cylchlythyrau, e-
byst a chynnwys ymgyrchoedd codi arian. 

4. Gweithio gyda’r tîm (a chyfieithwyr fel sy’n briodol) i sicrhau bod cynnwys perthnasol mewn 
prosiectau yn cael ei gasglu, ei olygu a’i hyrwyddo’n ddwyieithog drwy’r amryw sianeli 
cyfathrebu. 

 
 
Gofynion profiad a sgiliau 

 Hanfodol Dymunol 

O leiaf ddwy flynedd o brofiad o godi arian gan Ymddiriedolaethau a 
Sefydliadau 

✓  

Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig rhagorol, gyda’r gallu i gyfansoddi 
gohebiaeth wedi’i saernïo’n ofalus a pherswadiol i amryw randdeiliaid 

✓  

Profiad o drafod gyda chynrychiolwyr Ymddiriedolaethau a Sefydliadau i 
ddeall pa wybodaeth mae noddwyr yn chwilio amdani mewn ceisiadau a’r 
gallu i lunio ymatebion ysgrifenedig yn unol â hynny 

✓ 
 

 

Sgiliau ymchwil y mae modd eu dangos a’r gallu i nodi a manteisio ar 
gyfleoedd 
 

✓ 
 

 

Profiad o greu postiadau diddorol a dylanwadol i’r cyfryngau cymdeithasol 
ar gyfer sefydliad 

✓ 

 

 

Sgiliau rhyngbersonol rhagorol gyda’r gallu i adeiladu perthnasoedd gyda 
phobl ar bob lefel mewn sefydliad 

✓ 
 

 



Y gallu i weithio ar eich menter eich hun i gyflawni amcanion a bodloni 
terfynau amser ar draws amrywiaeth eang o dasgau, gan gynnal sgiliau 
trefnu o safon uchel 

✓ 


 

Hyddysg mewn TG, gyda phrofiad o ddefnyddio Microsoft Office ✓  

Dealltwriaeth dda o faes rhoi grantiau yn sector elusennau’r Deyrnas Unedig 
a/neu sector y celfyddydau yn y Deyrnas Unedig 

 ✓ 
 

Profiad o ddefnyddio offer creadigol megis Canva i greu gwaith celf a 
delweddau sy’n briodol i bostiadau’r cyfryngau cymdeithasol 

 ✓ 

Profiad o ddefnyddio platfformau amserlennu’r cyfryngau cymdeithasol, 
megis Hootsuite 

 ✓ 

Profiad o ysgrifennu cynnwys ar-lein diddorol, megis blogiadau ac erthyglau  ✓ 

Profiad o ddefnyddio cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid gan 
gynnwys cofnodi a dadansoddi data 

 ✓ 

Dealltwriaeth o’r Cod Ymarfer Codi Arian  ✓ 

Dealltwriaeth o GDPR a’r Ddeddf Diogelu Data  ✓ 
 

Manyleb Personol 

 Hanfodol Dymunol 

Dealltwriaeth o waith Elusen Aloud ac ymrwymiad iddo ✓  

Yn llawn cymhelliad i gyflawni targedau ✓  

Trefnus iawn gyda’r gallu i reoli amrywiaeth eang o brosiectau, 
blaenoriaethu eich llwyth gwaith eich hun a bodloni terfynau amser  

✓ 
 

 

Y gallu i weithio ar eich pen eich hun ac fel rhan o dîm ✓  

Y gallu i feddwl yn greadigol a rhagweithiol ✓  

Yn fodlon ac yn gallu gweithio’n achlysurol gyda’r nos ac ar 
benwythnosau i gefnogi ymrwymiadau gwaith allweddol 

✓  
 

Y gallu i gyfathrebu’n Gymraeg – yn ysgrifenedig ac ar lafar  ✓ 

 
Lleoliad: Mae swyddfa Elusen Aloud yn Uned 1, Regents’ Court, Heol Nettlefold, Caerdydd CF24 5JQ. 

Mae gennym bolisi gweithio ystwyth sy’n cynorthwyo staff i weithio’n hyblyg a dewis lle i weithio 

sydd o gymorth i’r dasg sydd ar y gweill. Daw hyn â chytundeb bod o leiaf 40% o’r wythnos waith yn 

cael ei gwblhau yn ein swyddfa er mwyn hybu cydweithio ac integreiddio. 

Oriau gwaith: Amser llawn, 37.5 awr yr wythnos. Bydd yr oriau gwaith yn hyblyg i gynorthwyo 

llesiant staff yn ogystal â diwallu anghenion busnes y sefydliad. Gall hyn gynnwys gweithio’n 

achlysurol gyda’r nos ac ar benwythnosau. 

Gwyliau: 25 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau banc. 

Pensiwn: Mae cynllun pensiwn cyfrannol ar gael. Rydym ar hyn o bryd yn darparu cyfraniad pensiwn 

o hyd at 3% o gyflog gros ar ôl cwblhau’r cyfnod prawf.    

Cyfnod rhybudd: 1 mis. 

Mae Elusen Aloud wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd cynhwysol, parchus a chroesawgar i bob 
aelod o staff a’r sawl y mae’n gweithio gyda nhw. Gwerthfawrogwn bob aelod o staff ac aelod posibl 
o staff fel unigolion unigryw, a chroesawn amrywiaeth y profiadau sydd ganddynt i’w cynnig. Nid 
ydym yn caniatáu gwahaniaethu. Credwn y dylai pawb gael eu trin yn gydradd waeth beth yw eu 
hunaniaeth o ran rhywedd, hil, anabledd, cefndir ethnig neu economaidd-gymdeithasol, oedran, 
amgylchiadau teuluol, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu 



rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth neu wahaniaeth amherthnasol arall, ac rydym wedi 
ymrwymo i weithio gydag amrywiaeth mewn ffordd bositif.  
 
Mae Aloud yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau o bobl sydd wedi’u tangynrychioli gan 
gynnwys pobl Ddu, Asiaidd ac Amrywiol Ethnig, pobl F/fyddar, Anabl a Niwroamrywiol, siaradwyr 
Cymraeg a’r sawl sydd â nodweddion gwarchodedig. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored 
yn berthnasol, a chaiff penodiadau eu gwneud ar sail teilyngdod. 
 
I ymgeisio: Anfonwch eich CV a dim mwy na dwy dudalen o lythyr eglurhaol yn nodi sut rydych yn 

ateb gofynion y rôl i recruitment@thealoudcharity.com. Dyddiad cau derbyn ceisiadau yw 5pm ar 18 

Hydref 2021. 

Caiff y cyfweliadau eu cynnal ar 27 Hydref a chewch wybod a ydych wedi eich dewis i’r rhestr fer 

erbyn 21 October. 

Diolch am eich diddordeb yn Elusen Aloud 

Caiff eich cais ac unrhyw wybodaeth bersonol gysylltiedig eu storio a’u prosesu yn unol â’n Polisi Data a’u 
dinistrio ar ôl 6 mis. Pe cewch eich penodi a’ch cyflogi gennym, caiff yr wybodaeth a gyflwynwyd ei chadw’n 
ddiogel a bydd yn rhan o’ch cofnod cyflogaeth.   
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