
 

Swyddog Lluniau Llonydd 

Pwrpas S4C 

 

Pwrpas S4C yw gwasanaethu‘r gynulleidfa gyda chynnwys sydd yn diddanu, yn cyffroi ac yn 

adlewyrchu Cymru yn ei holl amrywiaeth.  Fel darlledwr gwasanaeth cyhoeddus mae gennym 

ddyletswydd i greu y platfform ac ecosystem i sbarduno’r diwydiannau creadigol yng Nghymru i 

greu cynnwys uchelgeisiol ac unigryw sy’n apelio bob oedran, cefndir a gallu ieithyddol. Nod S4C 

yw bod yn gyrchfan ar gyfer cynnwys Cymraeg creadigol, gafaelgar a deniadol sydd ar gael i’w 

fwynhau ar amryw o lwyfannau yng Nghymru a thu hwnt.    

Mae’r ffordd mae defnyddwyr yn ymwneud â chynnwys wedi newid yn sylweddol ac mae’n rhaid 

i S4C ymateb i’r her yn fwy nag erioed.  Mae angen adnabod y gynulleidfa’n well gan ymateb i’w 

hanghenion a chyhoeddi cynnwys ar blatfformau o’u dewis. Mae creadigrwydd wrth wraidd ein 

gwaith sy’n cael ei gyflawni drwy gydweithio’n agos gyda’r sector greadigol. 

 

Pwrpas y rôl 

 

Trefnu, golygu, catalogio a dosbarthu lluniau llonydd, gan sicrhau delweddau hyrwyddo cryf ac 

addas i’r cynnwys ar draws platfformau amrywiol, i ddenu gwylwyr a chefnogi gweledigaeth 

greadigol brand S4C. 

 

Mae’r rôl yma yn greiddiol i waith hyrwyddo amlgyfrwng S4C - ar y cyfryngau cymdeithasol, yn 

y wasg, mewn print ac ar-lein, ac yn allweddol fel rhan o bob Amserlen Rhaglenni Electronig 

(EPG - Electronic Programme Guide).   

 

Yn ogystal â gweithio gyda nifer o adrannau o fewn S4C, byddwch hefyd yn meithrin 

perthnasau gydag asiantaethau â chwmnïau cynhyrchu allanol. 

 

 

Yr Adran 

 

Mae’r rôl yn rhan o’r Adran Ddigidol a Marchnata ac yn eistedd o fewn y tîm Brand a Chreadigol.  

Mae’n atebol i’r Arweinydd Delwedd a Brand. 

 

 

Prif atebolrwydd a chyfrifoldebau 

Trin a dethol lluniau cryf i hyrwyddo cynnwys S4C a denu gwylwyr. 

Trefnu, golygu, catalogio a dosbarthu lluniau llonydd. 

Meithrin perthynas ag asiantaethau â chwmnïau cynhyrchu allanol.   

Swydd Disgrifiad 

• Cysylltu â chwmnïau cynhyrchu er mwyn trafod amserlenni saethu cynyrchiadau i 

drefnu sesiynau ffotograffiaeth neu i dderbyn lluniau o’u cynyrchiadau. 

 

• Cywiro delweddau i lefel uchel le bo angen gan ddefnyddio meddalwedd Adobe Lightroom 

a Photoshop. 

 

• Trwyddedu lluniau gan asiantaethau allanol gan drefnu’r hawliau priodol 

 

• Derbyn a gweinyddu anfonebau perthnasol. 



 

 

 

 

 

• Cadw trefn ar lyfrgell lluniau llonydd S4C.   

• Mewn ymgynghoriad â swyddogion cyfathrebu, darparu lluniau addas i gyd-fynd gyda 

straeon yn Y wasg. 

 

• Delio gyda cheisiadau allanol am luniau.  

 

• Addasu a darparu lluniau addas ar gyfer Amserlenni Rhaglenni Electronig (EPGs)  

 

• Dewis a dethol lluniau addas ar gyfer ymgyrchoedd aml-gyfrwng. 

 

• Cyfrannu at syniadau delweddau ymgyrchoedd fel bo’r galw. 

 

• Trefnu a mynychu (yn ôl y galw) sesiynau ffotograffiaeth, sy’n golygu bwcio a chytundebu 

ffotograffwyr, ysgrifennu brîff, chytundebu artistiaid, lleoliadau, colur a/neu gwisgoedd. 

 

• Tynnu delweddau yn syth o gynnwys ble nad oes lluniau llonydd (er enghraifft ar gyfer 

rhaglenni archif). 

 

• Bydd yn ddyletswydd arnoch i gydweithio gydag S4C i sicrhau fod eich cydweithwyr yn 

cael eu trin gyda pharch ac urddas a’ch bod yn hyrwyddo ac integreiddio cyfle cyfartal 

drwy bob agwedd o’r busnes, yn unol â pholisïau perthnasol S4C. Byddwch yn gweithredu 

mewn modd sydd yn hybu amgylchedd cyfeillgar. 

 

• Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill. 

 

 

Manyleb person 

 

Nodweddion  

 

Hanfodol  Dymunol  

Profiad   

Profiad o weithio ar ôl gynhyrchu 

lluniau, graddio, neu ddylunio. 

 

Profiad o dderbyn a thrin casgliadau o 

nifer fawr o luniau. 

 

 

 

Profiad o drefnu photoshoots a briffio 

ffotograffwyr. 

 

Gradd mewn ffotograffiaeth neu 

gymhwyster gyffelyb 

 

Dealltwriaeth o’r sector gynhyrchu a’r 

broses gynhyrchu/saethu. 

 

 

Sgiliau a 

gwybodaeth  

Dealltwriaeth o dechnegau sylfaenol 

Lightroom a Photoshop (megis 

catalogio, ailenwi, golygu) 

 

Y gallu i feddwl yn greadigol ac 

adnabod beth sy’n gwneud llun da yn 

ôl y cyd-destun.  

 

Sgiliau trefnu, cynllunio a rheoli 

amser rhagorol  

 

Ymwybyddiaeth o bwysigrwydd 

hawlfraint a chydymffurfiaeth mewn 

asedau gweledol. 

 

Sut i drin a darllen metadata 

 

Gwybodaeth o fanteision technegol 

gwahanol fformatiau lluniau 

 



 

 

 

 

Llygad dda am fanylder a chysondeb 

technegol 

 

Y gallu i gyfathrebu’n rhugl yn y 

Gymraeg a Saesneg ar lafar ac yn 

ysgrifenedig i safon uchel. 

 

Nodweddion 

personol  

Y gallu i weithio fel unigolyn ac fel rhan o dîm.  

 

Y gallu i weithio i amserlenni tynn ar draws nifer o brosiectau. 

 

  

Manylion Eraill 

Lleoliad: Lleoliad arferol eich gwaith fydd Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, 

Caerfyrddin SA31 3EQ.  Rydym yn gweithredu polisi gweithio hybrid 

ynghyd ag ystod eang o batrymau gwaith hyblyg.  Os hoffech mwy o 

wybodaeth ar hyn plîs cysylltwch ag adnoddau.dynol@s4c.cymru. 

Cyflog: £21,000 - £24,000 y flwyddyn 

Cytundeb:  12 mis 

Oriau gwaith: 35.75 

Cyfnod prawf:     6 mis 

Gwyliau:  26 diwrnod yn ogystal â gwyliau’r banc. 

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp 

yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a 

ddiwygiwyd o dro i dro.  Os byddwch yn ymuno â’r Cynllun Pensiwn 

Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r 

Cynllun.  Disgwylir i chi gyfrannu 5%.   

Ceisiadau  

Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 12:00 ar ddydd Mercher 25 Mai 2022 i 

adnoddau.dynol@s4c.cymru neu’r Adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C:Yr Egin, 

Caerfyrddin SA31 3EQ. 

Ni dderbynnir CV. 

Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael 

ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg. 

Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth  

 

Nid yw S4C yn caniatáu gwahaniaethu ar sail rhyw, hil, lliw, anabledd, cefndir ethnig neu 

economaidd-gymdeithasol, oedran, amgylchiadau teuluol, statws priodasol neu bartneriaeth 

sifil, gweithwyr amser llawn neu ran-amser, crefydd, safbwynt gwleidyddol, cyfeiriadedd 

rhywiol, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, defnydd ar iaith (heblaw lle bo’r gallu 
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i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i’r swydd) neu wahaniaeth amherthnasol arall ac mae’n 

ymroi i weithio gydag amrywiaeth mewn ffordd gadarnhaol.   

 

Mae S4C yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau o bobl sydd wedi’u tangynrychioli, 

gan gynnwys grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anableddau.  Bydd 

egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn berthnasol a phenodir ar sail teilyngdod.  

 

 


