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Teitl y swydd: Swyddog Marchnata Digidol 
Cyflog: £20,000 - £22,000 + Pensiwn 
Oriau: 37.5 yr wythnos 
Gwyliau: 33 diwrnod (gan gynnwys  gwyliau banc) 
Cyfnod y Cytundeb: Parhaol 
Cyfnod Prawf: 3 mis 
Lleoliad: Gweithio o gartref ar hyn o bryd, gyda'r bwriad o ddychwelyd i'n swyddfa yng nghanol y 
ddinas pan fydd yn ddiogel. 

Gigfan sefydledig yw Clwb Ifor Bach sydd wedi bod yn gartref i gerddoriaeth newydd am dros 35 
mlynedd. Am y chwe blynedd diwethaf mae Clwb wedi bod yn un o brif hyrwyddwyr annibynnol 
Caerdydd, yn hyrwyddo digwyddiadau ar draws y wlad, rhaglennu cerddoriaeth byw ar gyfer 
amryw o ddigwyddiadau a chyflwyno yr ŵyl aml-leoliad dinesig, Gŵyl Sŵn. 

Ym mis Ebrill 2021, fe lansiwyd Clwb Music, cwmni cerddoriaeth annibynnol sy'n cynnwys label 
recordiau, cwmni rheoli a chyhoeddi gyda’r nod o ddatblygu a chydweithio ag arQsQaid o Gymru. 

Mae Clwb Ifor Bach yn edrych i recriwQo Swyddog Marchnata Digidol creadigol sydd gyda did-
dordeb dwys mewn cerddoriaeth gyfoes i ymuno â'r Um marchnata. Mi fydd gan yr ymgeisydd del-
frydol obsesiwn gyda cerddoriaeth a profiad mewn rôl tebyg neu mewn rôl o fewn y diwydiant 
cerddoriaeth. 

Mi fydd y cyfrifoldebau yn cynnwys rheoli cyfrifon cyfryngau cymdeithasol gwahanol, creu hysby-
sebion digidol a chyflwyno adroddiadau dadansoddol ar werthiant å gweithgareddau Clwb Ifor 
Bach.  

Cliciwch yma i gael y disgrifiad swydd llawn. 

I ymgeisio am y rôl hon - anfonwch CV a llythyr eglurhaol at: guto@clwb.net 

Os oes cwesQynnau gyda chi am y rôl neu os hoffech chi drafod unrhywbeth ym mhellach cyn cyfl-
wyno’ch cais, e-bosQwch: steff@clwb.net 
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Prif Ddyletswyddau 

Cyfryngau cymdeithasol: 
• Rheoli sawl cyfrif cyfryngau cymdeithasol 
• Amserlenni posts ar draws sianeli digidol  
• Ymgysylltu â chynulleidfaoedd 
• Cyhoeddiadau: digwyddiadau, newyddion, lansiadau 
• Cysylltu â rheolwyr arQsQaid ac asiantau ar gyfer cynnwys cyfryngau cymdeithasol (mynediad 

tudalen Facebook, takeovers cyfryngau cymdeithasol, cyfweliadau ayyb) 
• Cynllunio amserlenni cyfryngau cymdeithasol + marchnata ar gyfer digwyddiadau  

Hysbysebu: 
• Creu hysbysebion ar-lein gan ddefnyddio Google AdWords a Facebook Ads Manager 

AnalyDcs: 
• Defnyddio Google AnalyQcs i ateb cwesQynau a creu adroddiadau ar ein gweithgaredd ar lein 
• Creu adroddiadau chwarterol yn dadansoddi ein gweithgareddau i lywio camau i gymryd yn y 

dyfodol 
• Dadansoddi ein hymdrechion hysbysebu gan ddefnyddio analyQcs 

Gwaith arall: 
• Creu cynnwys 
• Creu cylchlythyron 
• Gwaith dylunio  
• Golygu fideo 
• Gweithredu strategaeth SEO 
• Llwytho a phosQo ar ein gwefan 
• Ffeindio cynnwys am yr arQsQaid ni’n hyrwyddo  
• Ysgrifennu broliannau byr a bywgraffiadau ar gyfer arQsQaid a digwyddiadau 

Profiad: 

Hanfodol: 
• Rydyn ni'n chwilio am rhywun sydd yn ymddiddori mewn cerddoriaeth gyfoes, gwyliau cerddorol 

a digwyddiadau. 
• Profiad gyda rheoli cyfrifon cyfryngau cymdeithasol mewn capasiQ proffesiynol 
• Gwybodaeth a dealltwriaeth o Google AnalyQcs 
• Profiad o ddefnyddio llwyfannau hysbysebu ar-lein: Rheolwr Ads Facebook a Google AdWords 

mailto:post@clwb.net


    

 

Clwb Ifor Bach | 11 Stryd Womanby | Caerdydd / Cardiff | CF10 1BR 
(029) 2023 2199 | post@clwb.net 

Dymunol: 
• Gwybodaeth sylfaenol o Photoshop a rhaglenni Adobe CreaQve Suite eraill 
• Gallu golygu fideo sylfaenol 
• Gwybodaeth gadarn o strategaethau SEO 
• Profiad o ddefnyddio WordPress neu CMS tebyg 
• Profiad mewn rôl mewn cerddoriaeth fyw neu ddiwydiant tebyg 
• Y gallu i ddefnyddio Pixel Manager 
• Sgiliau ysgrifennu copi rhagorol a’r gallu i ysgrifennu cynnwys a broliannau ar gyfer gwefannau 
• Profiad o ddefnyddio  Mailchimp neu plafform cylchlythyr tebyg 
• Profiad yn y diwydiant cerddoriaeth 
• CysyllQadau â’r diwydiant cerddoriaeth 

Buddion: 
• Gigs am ddim! 
• Swyddfa wedi'i leoli yng nghanol y ddinas 
• Amgylchedd a diwylliant gymdeithasol iawn 
• Cyfleoedd hyfforddi a datblygu rheolaidd 
• Trips gwaith
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