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Croeso

Mae cyfle cyffrous wedi codi i fod yn Gynorthwy-ydd Cynnwys 

Digidol gyda Hoci Cymru, y corff rheoli cenedlaethol ar gyfer hoci 

yng Nghymru.

Yn dilyn llwyddiant ein timau hŷn yng Ngemau Cymhwyso Cwpan y 

Byd yn ddiweddar, mae hwn yn amser cyffrous iawn i fod yn rhan 

o'n camp. Gan fod ein timau cenedlaethol bellach yn cystadlu'n 

rheolaidd yn erbyn rhai o'r timau gorau ar lwyfan y byd, rydym yn 

ymdrechu i gynyddu’r ymgysylltu â hoci yng Nghymru.

Bydd y Cynorthwy-ydd Cynnwys Digidol yn cefnogi ein tîm 

Cyfathrebu a Marchnata i hyrwyddo hoci ledled Cymru, gan wella’r 

ymgysylltu a chyfranogiad.



Ynglŷn â'r rôl

Bydd y Cynorthwy-ydd Cynnwys Digidol yn gweithio'n agos gyda'n Rheolwr 

Cyfathrebu a Marchnata i greu cynnwys ar gyfer ein sianeli digidol, a diweddaru 

a chynnal gwefan Hoci Cymru.

Bydd hefyd yn cynorthwyo gydag ymgyrchoedd cyfathrebu a marchnata 

allweddol, fel hyrwyddo digwyddiadau a chystadlaethau rhyngwladol.

Mae'r rôl hon yn ddelfrydol ar gyfer unigolyn sydd wedi graddio yn ddiweddar 

ym maes creu / marchnata / cyfathrebu cynnwys, neu fyfyriwr sydd eisiau cael 

profiad o’r byd gwaith.

Mae'r swydd ar gael fel rôl o bell yn llwyr, ac eithrio mynychu dyddiau tîm a 

digwyddiadau mawr a gynhelir gan Hoci Cymru.



Ein Hymrwymiad i Degwch, 
Amrywiaeth a Chynhwysiant
Mae Hoci Cymru wedi ymrwymo i greu amgylchedd amrywiol ac mae'n falch o fod yn

rhan o raglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall. Bydd pob ymgeisydd cymwys yn cael

ei ystyried ar gyfer cyflogaeth heb ystyried hil, lliw, crefydd, rhywedd, hunaniaeth neu 

fynegiant o ran rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, tarddiad cenedlaethol, geneteg, 

anabledd neu oedran. 

Edrychwch isod ar ychydig o enghreifftiau o arfer gorau lle rydym yn ceisio ymgorffori

Tegwch, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn ein gwasanaethau bob dydd. 

Rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth -

https://www.hockeywales.org.uk/diversitychampion-profiles 

Rydym wedi ymrwymo i siarter Equally Amazing Ffederasiwn Hoci Ewrop -

https://eurohockey.org/2019/08/19/european-hockey-federation-launchesgender-

balance-charter/ 

Dyma rai enghreifftiau o’r gwaith Tegwch, Amrywiaeth a Chynhwysiant sy’n digwydd

yn ein cymuned Hoci: 

• https://www.hockeywales.org.uk/post/diversity-champions-tackle-femalecoaching-

development 

• https://www.hockeywales.org.uk/post/shining-the-light-on 

• https://www.hockeywales.org.uk/post/hockey-wales-commitment-to-mentalhealth-

with-partners-platfform Prif Ddyletswyddau Amgylchedd Ffyniannu

https://www.hockeywales.org.uk/diversity-champion-profiles
https://eurohockey.org/2019/08/19/european-hockey-federation-launches-gender-balance-charter/
https://www.hockeywales.org.uk/post/diversity-champions-tackle-female-coaching-development
https://www.hockeywales.org.uk/post/shining-the-light-on
https://www.hockeywales.org.uk/post/hockey-wales-commitment-to-mental-health-with-partners-platfform


Prif Ddyletswyddau

• Gweithio gyda'r Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata i weithredu 

ein strategaeth marchnata digidol yn llwyddiannus

• Creu ystod eang o gynnwys atyniadol, gan gynnwys negeseuon 

ar gyfryngau cymdeithasol, blogiau, erthyglau newyddion, a 

chylchlythyrau

• Cynyddu’r ymwelwyr â’n gwefan drwy greu cynnwys SEO

• Helpu i fanteisio i’r eithaf ar y wefan a’i chynnal

• Monitro dadansoddeg gwefan a chyfryngau cymdeithasol gydag 

adnoddau fel Google Analytics a Google Search Console

• Ymgysylltu â chlybiau hoci ledled Cymru i ddatblygu syniadau ar 

gyfer cynnwys a newyddion ar gyfer y wefan



Prif Ddyletswyddau

• Trefnu cynnwys ar gyfer cyfryngau cymdeithasol a chynorthwyo gyda 

rhedeg y sianeli hyn yn ddyddiol

• Dylunio graffeg sylfaenol a golygu lluniau ar gyfer cyfryngau 

cymdeithasol gan ddefnyddio meddalwedd dylunio fel Canva

• Cefnogaeth i gyflwyno ymgyrchoedd ar gyfer digwyddiadau a 

chystadlaethau allweddol

• Arwain ar gyfathrebu mewnol a bod yn bwynt cyswllt i staff i rannu 

gwybodaeth berthnasol ar blatfformau cymdeithasol a'r wefan



Manyleb y Person 
EICH PROFIAD
• Cymhwyster mewn creu / marchnata / 

cyfathrebu cynnwys neu brofiad cyfatebol 

mewn rôl gysylltiedig

• Profiad o greu cynnwys digidol ar gyfer 

sianeli cyfryngau cymdeithasol a 

gwefannau

• Profiad o ysgrifennu testun difyr ar gyfer 

cynulleidfaoedd ar-lein

EICH GWYBODAETH
• Gwybodaeth am systemau rheoli 

gwefannau (Wix yn ddelfrydol ond nid 

yw’n ofynnol)

• Gwybodaeth am systemau rheoli cynnwys 

fel Hootsuite

• Gwybodaeth am adnoddau dylunio graffig 

fel Canva

• Dealltwriaeth sylfaenol o SEO

• Gwybodaeth am Microsoft Office

EICH SGILIAU
• Saesneg ysgrifenedig a llafar rhagorol

• Cymraeg ysgrifenedig a llafar da (dymunol 

ond ddim yn hanfodol)

• Y gallu i ysgrifennu testun manwl gywir a 

difyr       

• Y gallu i addasu arddull ysgrifennu i weddu 

i wahanol sianeli a chynulleidfaoedd

• Sgiliau golygu a chynhyrchu fideos 

(dymunol ond ddim yn hanfodol)

• Hynod drefnus gyda'r gallu i 

flaenoriaethu'n effeithiol

• Sgiliau rheoli amser rhagorol

• Y gallu i weithio ar eich liwt eich hun

• Hyblyg ac yn barod i weithio y tu allan i 

oriau gwaith arferol weithiau

• Tystiolaeth o ddyhead personol i sicrhau 

datblygiad proffesiynol parhaus

EICH RHINWEDDAU
• Chwaraewr tîm

• Didwylledd, gonestrwydd, teyrngarwch a 

pharch

• Ethig gwaith cadarn, parodrwydd i fynd yr 

ail filltir     

• Ymrwymiad i ragoriaeth

• Pendant, cadarnhaol ac yn canolbwyntio 

ar atebion

• Ffocws ar ganlyniadau

• Cadernid 

• Arloesol a chreadigol

• Yn parchu cyfrinachedd

• Angerddol, ysbrydoledig, a llawn 

cymhelliant



Sut i Wneud Cais 

I wneud cais, cyflwynwch CV a llythyr 

yn cyd-fynd a hefyd Ffurflen Monitro 

Cydraddoldeb wedi'i llenwi

Dychwelwch eich cais i 

jane.price@hockeywales.org.uk

DYDDIAD CAU: 
Dydd Llun 6ed Rhagfyr

DYDDIAD Y CYFWELIAD:
w / d 13eg Rhagfyr

Cyflog: 
£21,000 pro rata (0.5 cyfwerth ag 
amser llawn)

mailto:jane.price@hockeywales.org.uk


Hoci Cymru
Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru

Caerdydd
CF11 9SW

www.hockeywales.org.uk
info@hockeywales.org.uk

Facebook - @HockeyWales
Twitter - @HockeyWales

Instagram - @hockey_wales

Mae Hoci Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae wedi ymrwymo i gyflawni ein Polisïau
Cydraddoldeb. Rydym yn annog ac yn croesawu'n gadarnhaol geisiadau o bob cymuned. 

Mae Hoci Cymru yn diolch yn fawr iawn i Chwaraeon Cymru a Hoci Prydain Fawr am eu cefnogaeth
barhaus i hoci yng Nghymru 

http://www.hockeywales.org.uk/
mailto:info@hockeywales.org.uk
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