Pecyn gwybodaeth ar gyfer rôl Cyfarwyddwr, Celfyddydau Anabledd Cymru

Mai 2019

Mae Celfyddydau Anabledd Cymru (Elusen Gofrestredig 1176578) yn derbyn cyllid
refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru
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Annwyl ymgeisydd
Diolch ichi am ddangos diddordeb yn rôl Cyfarwyddwr/wraig Celfyddydau Anabledd Cymru.
Mae hwn yn amser cyffrous i ymuno â ni. Mae gan Gelfyddydau Anabledd Cymru hanes
profedig, ac rydym yn falch o fod y mudiad cenedlaethol ar gyfer artistiaid a
chynulleidfaoedd B/byddar ac anabl yng Nghymru.
Rydym hefyd yn sylweddoli mai dyma'r amser i newid. Dan arweiniad y Cyfarwyddwr
newydd, mae cyfle i ni godi ein llais, ac i fod yn fwy uchelgeisiol yn y dyfodol, i osod
artistiaid a chynulleidfaoedd B/byddar ac anabl yn gadarn o fewn bywyd diwylliannol
Cymru.
Rydym yn chwilio am arweinydd deinamig i wireddu hyn. Rhywun sy'n uchelgeisiol, yn
hyderus yn eu cred a'u hangerdd, sy’n gallu gweithio ar lefel strategol i greu partneriaethau
a dylanwadu ar bolisi ac ar yr un pryd, sy’n cefnogi ac yn grymuso ein tîm angerddol i
gyflawni.
Os ydych chi'n credu mai chi ydy’r person yma, byddem yn falch iawn o glywed gennych.
Yn y pecyn gwybodaeth hwn, byddwch yn dod o hyd i ragor o fanylion am rôl y
Cyfarwyddwr ac am y broses o wneud cais. Hoffem ddymuno’r gorau i chi gyda'ch cais.
Yn gywir
Aled Rhys-Jones
Cadeirydd
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Sut i wneud cais:
Yn y pecyn cais, byddwch yn dod o hyd i ddisgrifiad o'r rôl sy'n nodi prif ddiben a thasgau
Cyfarwyddwr newydd Celfyddydau Anabledd Cymru. Byddwch hefyd yn dod o hyd i'r
manyleb person sy'n nodi'r profiad; yr wybodaeth a sgiliau; y priodoleddau a'r rhinweddau
rydym yn chwilio amdanynt yn ein Cyfarwyddwr newydd.

Os hoffech wneud cais am rôl y Cyfarwyddwr, llenwch a dychwelwch ffurflen gais wedi'i
chwblhau a'r ffurflen monitro cyfle cyfartal, naill ai drwy e-bost at Dorothy Haines yn Richard
Newton Consulting recruitment@richard-newton.co.uk, yn nodi Celfyddydau Anabledd
Cymru yn glir y llinell pwnc, neu drwy'r post i:

Richard Newton Consulting
21 Heol y Gadeirlan,
Caerdydd CF11 9HA
Mae fformatau eraill ar gyfer ceisiadau ar gael hefyd – cysylltwch â Dorothy Haines yn
Richard Newton Consulting - dorothyh@richard-newton.co.uk neu 029 2039 7341 i drafod
hyn ymhellach.

Y dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau ydy 10 yb ar 1 Gorffennaf 2019
Bydd y cyfweliadau cyntaf yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd ar16 Gorfennaf 2019 ac bydd
yr ail cyfeweliadau yn cael eu cynnal yng Nghaerdyddar 25 Gorffennaf 2019

Nid ydym yn cysylltu gydag ymgeiswyr aflwyddiannus, felly os nad ydych chi wedi clywed
gennym erbyn dyddiad y cyfweliad, dylech dybio nad ydych chi wedi bod yn llwyddiannus y
tro hwn.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau penodol am y rôl, cysylltwch i ddechrau gyda
Dorothy Haines yn Richard Newton Consulting - dorothyh@richard-newton.co.uk neu 029
2039 7341.
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Celfyddydau Anabledd Cymru
Mae gan Gelfyddydau Anabledd Cymru (DAC) hanes cyfoethog, ac rydym yn awyddus i
adeiladu ar hyn a symud tuag at ein gweledigaeth o greu Cymru greadigol a chydradd, lle
mae pobl F/fyddar ac anabl yn ganolog i gelfyddydau ein gwlad.
Yn genedlaethol, mae diddordeb cynyddol mewn gweithio gydag artistiaid B/byddar ac
anabl, a sicrhau mynediad i gynulleidfaoedd a chyfranogwyr B/byddar ac anabl o fewn y
sector ehangach. Rydym yn credu bod DAC mewn sefyllfa dda i wneud y mwyaf o'r newid
cadarnhaol hwn, sy'n ategu ein huchelgeisiau a'n gwerthoedd ein hunain.
Mae hwn yn gyfle amserol a chyffrous i DAC wneud y mwyaf o'u profiad o weithio ar draws
Cymru am bron i 40 mlynedd, ac i gamu mlaen a bod yn arweinydd clir ar gyfer y sector
celfyddydau B/byddar ac anabl yng Nghymru. Rydym eisiau bod wrth wraidd y gwaith o
greu newid parhaol yn sector y celfyddydau yng Nghymru, drwy greu cyfleoedd i
amrywiaeth o fudiadau weithio gydag artistiaid B/byddar ac anabl sy'n gallu cyflwyno
safbwyntiau unigryw a diddorol i'w cynulleidfaoedd, yn ogystal ag atgyfnerthu rôl DAC fel
asiantaeth cefnogi a datblygu ar gyfer yr artistiaid hyn. Er mwyn galluogi hyn, bydd DAC yn
gweithio ar draws sbectrwm o gymorth uniongyrchol i artistiaid, i ddylanwadu ar bolisi ac
arfer.
Mae ein huchelgeisiau ni ein hunain i arwain y ffordd yn y maes hwn yn cael eu cefnogi gan
y pwyslais ar amrywiaeth a chynhwysiant gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Bydd
arweinyddiaeth flaengar yn rhoi'r potensial i DAC gyflawni'r rôl arweiniol hon, ac eirioli ar
ran artistiaid a chynulleidfaoedd B/byddar ac anabl.
I alluogi'r cam hwn ymlaen, rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr newydd a fydd yn gallu
cymryd cyfrifoldeb dros y mudiad a datblygu proffil mwy sylweddol, a chreu partneriaethau
effeithiol a sylfaen incwm cryfach. Dyma'r adeg i bwyso'r botwm ailosod ac edrych unwaith
eto ar weledigaeth a phwrpas DAC, a sicrhau ei fod yn fudiad deinamig, cyfoes.

Cefndir a chyd-destun DAC:
Sefydlwyd DAC ym 1982, ac mae ganddo gronfa gyfoethog o wybodaeth, sgiliau a phrofiad
o fewn y sector celfyddydau B/byddar ac anabl. Gan iddo esblygu o fudiadau anabledd /
celfyddydau anabledd y DU ar ddechrau’r 80’au, mae’r model cymdeithasol o anabledd
wedi ei wreiddio’n ddwfn drwy ein hathroniaeth a’n harfer fel mudiad a thîm.
Rydym yn fudiad elusennol corfforedig ac yn fudiad aelodaeth, gyda thros 300 o aelodau.
Fel elusen anabledd, mae'n bwysig i ni bod y mwyafrif o'n hymddiriedolwyr yn uniaethu fel
pobl F/fyddar ac anabl.
Gweledigaeth DAC yw creu Cymru greadigol a chydradd, lle mae pobl F/fyddar ac anabl yn
ganolog i gelfyddydau ein gwlad.
Yn ein cynllun busnes presennol, nodau DAC yw:
•

Cefnogi artistiaid B/byddar ac anabl i gyrraedd eu potensial a chodi proffil eu gwaith.
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•
•
•
•
•

Datblygu partneriaethau i wella mynediad a chynhwysiant i bobl B/byddar ac anabl - fel
gwneuthurwyr, cyfranogwyr a chynulleidfa.
Addysgu darparwyr celfyddydol i ddilyn arfer gorau o ran hygyrchedd a chynhwysiant
Ymgysylltu â'r Llywodraeth a phobl eraill sy'n gwneud penderfyniadau ynghylch
anabledd a'r celfyddydau.
Denu cynulleidfaoedd newydd i gelf a diwylliant yng Nghymru.
Ymdrechu am gydraddoldeb, rhagoriaeth ac effeithiolrwydd ym mhopeth, bob dydd.

Mae gan y mudiad dîm ymroddedig o saith aelod o staff sy'n gweithio ar draws y wlad, gyda
phedwar yng Nghaerdydd (gan gynnwys y Cyfarwyddwr) a thri yn gweithio o bell yng
Ngorllewin Cymru, Gogledd Ddwyrain Cymru a Gogledd Orllewin Cymru.
Y gyllideb ar gyfer 2019/20 yw £185k, gydag 85% o'r cyllid ar gyfer y mudiad yn dod drwy
Gyngor Celfyddydau Cymru fel un o brif gleientiaid Portffolio Celfyddydau Cymru. Rydym
yn rhagweld y bydd arian ychwanegol yn cael ei ddiogelu, a fyddai'n lleihau canran Cyngor
Celfyddydau Cymru i 76%, ac rydym yn awyddus i amrywiaethu ein sylfaen ariannu
ymhellach yn y dyfodol.
Ar hyn o bryd, rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau ar draws Cymru, sy'n cynnwys
cefnogaeth 1:1 ar gyfer artistiaid B/byddar ac anabl, grwpiau rhwydweithio ar gyfer y sector
celfyddydau anabledd, gwasanaeth gwybodaeth a chynghori ar gyfer y sector celfyddydau/
gwirfoddol, Hyfforddiant Cydraddoldeb Anabledd sy'n benodol i'r celfyddydau (DET), a
phrosiectau a digwyddiadau dan arweiniad pobl F/fyddar ac anabl.
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Y Rôl:

Cyfarwyddwr
Yn adrodd i:

Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Yn gyfrifol am:

Cydlynydd Creadigol
Cydlynydd Cyllid a Gweinyddu
Pedwar Swyddog Rhanbarthol

Cyflog:

£45,000 (yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad)

Oriau gwaith:

Amser llawn

Math o gytundeb:

Parhaol

Lleoliad:

Caerdydd, gyda’r gallu i weithio ar draws Cymru

Pwrpas y rôl yw gweithredu fel yr arweinydd strategol ar gyfer Celfyddydau Anabledd
Cymru ac ar gyfer anghenion artistiaid a chynulleidfaoedd B/byddar ac anabl, er mwyn
dylanwadu ar bolisi ac arfer ar draws y sector ehangach. Bydd y Cyfarwyddwr yn arwain y
mudiad hefyd, ac yn sicrhau trefniadau llywodraethu da, yn ogystal â chefnogi’r tîm i
weithio’n dda, ac yn sgil hynny, galluogi DAC i gyflawni ei weledigaeth, ei genhadaeth a’i
amcanion strategol.

Prif gyfrifoldebau:
Gweledigaeth Artistig:
•
•
•

Adolygu pwrpas a gweledigaeth y mudiad er mwyn sicrhau ei fod yn gyfoes ac yn
addas i'r diben
Gosod gweledigaeth artistig glir a datblygu rhaglen gysylltiedig o brofiadau
celfyddydol uchelgeisiol
Cysylltu gydag artistiaid B/byddar ac anabl talentog sy'n datblygu, a chynnig cymorth
a chyngor fel y bo'n briodol

Arweiniad strategol, cysylltiadau allanol a datblygu'r sector:
•
•
•

Bod yn arweinydd brwd ar gyfer y sector, a'r llais Cenedlaethol dros y celfyddydau
B/byddar ac anabl yng Nghymru.
Dylanwadu ar bolisi o ran hygyrchedd, cynrychioli'r sector, ac eiriol dros anghenion
artistiaid a chynulleidfaoedd B/byddar ac anabl.
Rhwydweithio gyda rhanddeiliaid, partneriaid yn y sector, cyllidwyr, y Llywodraeth, i
gynnwys Cyngor Celfyddydau Cymru, a Llywodraeth Cymru, i rannu arfer da a
dylanwadu ar bolisi
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•
•
•
•

Codi proffil DAC yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol
Arwain mudiad sy'n mynd ati'n rhagweithiol i gefnogi sector ehangach y celfyddydau,
i herio a datblygu arfer y sector hwnnw
Datblygu partneriaethau effeithiol gydag ystod o fudiadau i ddatblygu mentrau neu
brosiectau newydd sy'n cefnogi artistiaid a chynulleidfaoedd B/byddar ac anabl
Cefnogi'r sector i fynd i'r afael â rhwystrau ymddygiadol a chorfforol i artistiaid a
chynulleidfaoedd B/byddar ac anabl

Rheolaeth ariannol a sefydliadol:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Arwain proses cynllunio busnes, sy'n cynnwys adolygu’r model busnes i sicrhau ei
fod yn gynaliadwy
Datblygu a chyflwyno cynllun creu incwm, i gynnwys gweithgareddau codi arian a
masnachol
Arwain y gweithgarwch codi arian ar gyfer y mudiad yn gyffredinol, a chefnogi a
goruchwylio aelodau'r tîm i godi arian ar gyfer prif brosiectau
Goruchwylio a sicrhau rheolaeth ariannol ac adrodd effeithiol, cyfrifol a diddyled ar
gyfer DAC
Goruchwylio trefniadau llywodraethu ac adrodd y mudiad i brif gyllidwyr allweddol, a'r
Comisiwn Elusennau
Bod yn gyfrifol am gysylltu ac adrodd i brif gyllidwyr, gan gynnwys Cyngor
Celfyddydau Cymru
Monitro ac adolygu effeithiolrwydd y broses o gyflwyno'r cynllun busnes, ac adrodd
ar gynnydd i'r Bwrdd ac i brif gyllidwyr yn ôl yr angen
Datblygu perthynas gryf ac effeithiol gyda'r Bwrdd, yn defnyddio eu sgiliau a'u
harbenigedd
Adolygu dulliau marchnata a chyfathrebu, a datblygu gwefan a deunyddiau effeithiol,
sy'n adlewyrchu hunaniaeth sefydliadol glir ar gyfer DAC
Creu diwylliant gweithio effeithiol ond cefnogol, sy'n galluogi'r tîm i gael ei rymuso
Gweithredu fel rheolwr llinell y tîm, a sicrhau bod aelodau'r tîm sy'n gweithio o bell yn
cael eu cynnwys ac yn cymryd rhan; a goruchwylio'r holl waith recriwtio, ymgysylltu
ac arfarnu staff, yn unol â pholisïau DAC
Goruchwylio a chefnogi datblygiad proffesiynol y staff
Sicrhau bod archwiliadau diogelu yn cael eu cynnal, lle bo'n briodol
Sicrhau bod yr holl bolisïau, systemau a gofynion cydymffurfio yn cael eu gweithredu
a'u diweddaru yn ôl yr angen
Unrhyw ddyletswyddau eraill, fel sy’n rhesymol

7

Manyleb person:
Rydym yn chwilio am berson llawn egni a brwdfrydedd ar gyfer y rôl hon, gyda chymhelliant
a gweledigaeth i greu newid. Yn ddelfrydol, bydd y Cyfarwyddwr newydd yn dod â theimlad
o ‘wmff ' (oomph), ac egni i’r rôl, ac yn creu ffordd gyffrous ac ysbrydoledig o arwain y
mudiad a'r tîm. Bydd y person yn hyderus yn eu alluoedd, yn rwydweithiwr da, ac yn
defnyddio ei gysylltiadau a datblygu mwy i adeiladu proffil y mudiad a'i effaith. Bydd ganddo
brofiad o arwain tîm neu fudiad, a bydd yn gefnogol iawn o'r tîm a'r aelodau, ac yn
mwynhau eu grymuso. Yn ddelfrydol, bydd y Cyfarwyddwr newydd yn uniaethu fel person
B/byddar neu anabl.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y profiad canlynol; gwybodaeth a sgiliau;
priodoleddau a rhinweddau (H = hanfodol/D = dymunol):
H = Hanfodol
Profiad:
Datblygu a chyflwyno gweledigaeth glir ar gyfer y mudiad

D = Dymunol

y

Arweinydd yn y sector, rhywun sydd â hygrededd a hanes y
profedig
Arwain a rheoli mudiad, gan gynnwys y swyddogaethau
sy'n ymwneud ag adnoddau dynol, llywodraethu a chyllid

y

Gweithio’n effeithiol gyda’r Cadeirydd a’r Bwrdd i sicrhau
trefniadau llywodraethu effeithiol

y

Gweithredu fel rheolwr llinell i unigolion neu dimau, sy’n
cynnwys pobl sy’n gweithio o bell

y

Datblygu cynlluniau busnes a strategaeth ariannol

y

Codi arian o ffynonellau'r sector cyhoeddus, gan gynnwys
Cyngor Celfyddydau Cymru neu debyg

y

Datblygu amrywiaeth eang o ffynonellau incwm, a/neu
datblygu gwasanaethau masnachol

y

Datblygu a chyflwyno cynllun marchnata a chyfathrebu,
sy’n cynnwys adolygu’r wefan a hunaniaeth y mudiad

y

Arwain prosesau rheoli newid a phontio

y

Datblygu a chynnal cysylltiadau da gyda phrif randdeiliaid

y

Dylanwadu ar bolisi ac arfer ar lefel leol a chenedlaethol

y
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Gweithredu fel llysgennad ar gyfer y sector celfyddydau
B/byddar ac anabl

y

Profiad o weithio gyda mudiad anabl
Gwybodaeth a sgiliau:
Dealltwriaeth gryf o ddiwylliant a gwleidyddiaeth
anabledd, a sut y mae hyn yn berthnasol i'r cyd-destun
presennol
Y gallu i gefnogi a grymuso pobl i ddatblygu o fewn eu
rolau

y
y
y

Sgiliau cyfathrebu cryf

y

Y gallu i adeiladu cysylltiadau, a bod yn hwylusydd

y

Yn gyfarwydd gydag Iaith Arwyddion Prydain, neu’n
barod i ddysgu
Yn agored i ddysgu Cymraeg, os nad yw’n siarad
Cymraeg

y
y

Nodweddion a phriodoleddau:
Person creadigol – yn eu cefndir a’u hagwedd

y

Yn frwd dros y sector celfyddydau B/byddar ac anabl

y

Dull cydweithredol

y

Arweinydd cryf, gydag agwedd bositif

y

Meddwl agored, chwilfrydig

y

Yn ysbrydoli, yn ddeinamig ac yn fyrlymol

y

Gydag ymrwymiad i’w datblygiad proffesiynol eu hunain

y

Yn ymwybodol drwy’r amser o ddatblygiadau o fewn y
sector celfyddydau B/byddar ac anabl

y

Yn adnabod ei hun fel person B/byddar ac anabl
Yn deall pwysigrwydd iaith a diwylliant Cymru i DAC
Arall:
Mae’r rôl hon yn gofyn ichi allu teithio trwy Gymru gyfan,
yn cynnwys aros dros nos ar adegau ac, o ganlyniad,
mae’r defnydd o drafnidiaeth bersonol yn hanfodol.

y
y
y
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Parodrwydd i weithio ar y penwythnos a gyda’r nos pan fo y
angen
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Gwybodaeth ychwanegol:

Cyflog: £45,000 (yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad)
Oriau: amser llawn (35 awr yr wythnos)
Mae'r rôl hon yn amodol ar gwblhau cyfnod prawf o chwe mis yn llwyddiannus
Gwyliau: 24 diwrnod, ynghyd â 4 diwrnod y flwyddyn yn ôl disgresiwn. Mae gwyliau
Cyhoeddus/Banc yn ychwanegol at yr hawliad gwyliau personol.
Pensiwn: Mae gan Gelfyddydau Anabledd Cymru gynllun pensiwn gyda NEST. Mae
opsiwn hefyd i uwchraddio'r ddarpariaeth sylfaenol a ddarperir fel rhan o'u pecyn cyflogaeth
i gynnwys cynllun gofal iechyd i weithwyr.
Lleoliad: Mae swyddfa DAC wedi’i leoli yng Nghaerdydd gyda staff craidd bychan. Mae tri
aelod o staff yn gweithio o bell hefyd yng Ngorllewin Cymru, Gogledd Ddwyrain Cymru a
Gogledd Orllewin Cymru. Bydd angen teithio’n rheolaidd trwy Gymru.
Bydd y telerau ac amodau llawn ar gyfer y swydd hon yn cael eu rhoi i ymgeiswyr sy’n
cyrraedd y rhestr fer.
Mae DAC yn gyflogwr cydraddoldeb. Rydym yn annog yn gryf ceisiadau oddi wrth bobl
anabl a B/byddar a hefyd, oddi wrth unigolion o gefndir BAMER, a’r rheiny sydd â phrofiad
byw o nodweddion gwarchodedig eraill. Rydym yn barod i ystyried y gallu i weithio'n hyblyg
ac i rannu’r swydd.
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