
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Aelod Ymgynghorol Canolfan y Celfyddydau (datganiadau o ddiddordeb) 

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 

Heb dâl 

 

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, ynghyd ag Athrofa'r Celfyddydau a'r Dyniaethau 

(Prifysgol Aberystwyth) yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb oddi wrth unigolion i wasanaethu 

ar Grŵp Ymgynghorol arfaethedig ar newydd wedd.  

 

Pwrpas y Grŵp bydd:  

 

 I gynghori Canolfan y Celfyddydau ar ei gyfraniad at fywyd diwylliannol  Cymru, 

Ceredigion, Aberystwyth a'r Brifysgol; 

 

 I gynnig mewnbwn strategol ynglyn â chyfeiriad gweithgareddau'r Ganolfan yn y 

dyfodol; 

 

 I fod yn hyrwyddwr I enw da y Ganolfan ym mywyd cyhoeddus Cymru.  

 

Sut i wneud cais: 

 

Gofynnir i chi ddatgan eich diddordeb trwy anfon eich CV ynghyd â  chyflwyniad byr i'ch 

cefndir, sgiliau a nodweddion.  

 

Y dyddiad cau ar gyfer Datganiadau o Ddiddordeb yw 12.00 hanner dydd ar 12 Gorffennaf 

2018.  Dylid eu e-bostio at Kath Williams, Rheolwr Athrofa'r Celfyddydau a'r Dyniaethau ar 

ktw@aber.ac.uk.   

 

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol drwy gysylltu ag Dafydd Rhys neu dgr1@aber.ac.uk.   
 

Cyf:AC.18.2093 

 

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio, ewch i http://jobs.aber.ac.uk.  

 

Sefydliad Dwyieithog sy’n cydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg ac sy’n ymroddedig i Gyfle 

Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn Gymraeg neu yn Saesneg a bydd 

pob cais a gyflwynir yn cael eu trin yn gyfartal. 
 
FEL ARFER FE BENODIR I SWYDDI O FEWN 4-8 WYTHNOS WEDI’R DYDDIAD CAU.  
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Manylion Pellach  

 

 Bydd y grŵp fel rheol yn cyfarfod 3 gwaith y flwyddyn.  Nid yw'r rôl yn cynnig unrhyw 

gydnabyddiaeth ariannol am yr ymroddiad. Fodd bynnag, telir costau teithio, llety a 

chynhaliaeth o fewn terfynau cyllidol Prifysgol Aberystwyth.  Er y cynhelir rhai 

gyfarfodydd yn Aberystwyth, 'rydym hefyd yn bwriadu cynnal cyfarfodydd mewn 

mannau eraill ledled Cymru.  

 Edrychwn ymlaen at dderbyn Datganiadau oddi wrth gydweithwyr ar draws yr amrediad 

o ddisgyblaethau ac ymarferion Celfyddydol, o ganolbarth Cymru, yn genedlaethol a thu 

hwnt.  

 Mae Canolfan y Celfyddydau yn ymrwymedig i gynrychioli pob etholaeth yn nhermau 

rhywedd, pobl gydag anabledd, ystod oedran a chynrychiolaeth o'r cymunedau Du a 

Leiafrifoedd Ethnig a LHDT.   Byddwn, felly, yn gobeithio denu Grŵp o gynrychiolwyr 

sydd mor amrywiol â phosibl.  Croesewir hefyd datganiadau o ddiddordeb oddi wrth 

unigolion sy'n gweithio yng Nghymru a thrwy gyfrwng y Gymraeg.  

 Ymgymryd â dyletswyddau a chyfrifoldebau iechyd a diogelwch sy’n briodol i’r swydd. 

 Bod yn ymroddedig i Bolisi Cyfle Cyfartal ac Amrywioldeb y Brifysgol, ynghyd â 

dealltwriaeth ynglŷn â sut y mae’n gweithredu o fewn cyfrifoldebau’r swydd.  

 Unrhyw ddyletswyddau eraill a ystyrir yn rhesymol.  

 


