
 

                                          
Disgrifiad Swydd  

 

 
Teitl y Swydd:  Rheolwr Marchnata Digidol  
 

 
Yn atebol i’r: Prif Weithredwr  
 

 
Cyfrifoldeb am: Bob Marchnata Digidol Croeso Sir Benfro, Busnes i Gwsmer a Busnes i Fusnes  
 

Diben y Swydd  

Arwain ar bob marchnata digidol Busnes i Gwsmer a Busnes i Fusnes ar gyfer Croeso Sir Benfro:  
 
Busnes i Gwsmer – Hybu’r amcanion Marchnata Cyrchfan sydd yn ein Cynllun Rheoli Cyrchfan 2020-25, ac sy’n 

anelu at gynyddu twristiaeth yn Sir Benfro o 10% mewn termau real dros 5 mlynedd, ac i Sir Benfro ddod yn 
un o’r 5 Prif Ddewis Cyrchfan yn y DU.  
 
Busnes i Fusnes – Datblygu cynllun marchnata digidol sy’n ategu ein huchelgais i gynyddu aelodaeth a 
buddsoddiad gan y sector preifat sy’n canolbwyntio ar recriwtio a chadw Aelodau a Phartneriaid Strategol.  

NODAU ALLWEDDOL:  

• Gweithio gyda’n partner Asiantaeth Marchnata i arwain ar ddatblygu a chyflawni cynllun cyfathrebu 
digidol Croeso Sir Benfro, Busnes i Fusnes a Busnes i Gwsmer, gan sicrhau bod yr holl gynnwys yn 
ddeniadol ac yn berthnasol.  

• Gweithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid i greu, cefnogi a chyflawni gweithgaredd marchnata 
integredig gydol y flwyddyn sy'n cyflawni yn erbyn amcanion strategol Croeso Sir Benfro.  

• Ennyn ymwybyddiaeth o ddiben a rôl Croeso Sir Benfro fel y Sefydliad Rheoli Cyrchfan swyddogol ar 
gyfer y sir, a chynyddu’r ymgysylltiad â brand Sir Benfro.  

• Bod yn gwbl gyfarwydd â manteision aelodaeth o Croeso Sir Benfro a hyrwyddo manteision Aelodaeth 
yn rhagweithiol wrth ymgysylltu â busnesau.  

• Meithrin cysylltiadau gwaith rhagorol gyda'r holl bartneriaid ar draws y sector cyhoeddus, y sector 
preifat a'r trydydd sector ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol i gyflawni’r Cynllun Rheoli Cyrchfan 
2020-25 yn effeithiol.  

 PRIF DDYLETSWYDDAU:   
 
Marchnata a Chyfathrebu  

• Gweithio'n agos gyda'n partner asiantaeth marchnata i ddylunio a gweithredu ymgyrch farchnata 

integredig lwyddiannus a yrrir gan berfformiad i gyflawni'r amcanion strategol a nodir yn ein Cynllun 

Rheoli Cyrchfan 2020-25.  

• Cyfrifoldeb am ddatblygu, rheoli, cydgysylltu a chyflawni pob e-gyfathrebu Busnes i Fusnes a Busnes i 

Gwsmer, cynyddu tanysgrifwyr, fydd yn cynnwys cynhyrchu rhywfaint o gopi yn Gymraeg.  



• Arweinydd y wefan a’r cyfryngau cymdeithasol – rheoli’r wefan www.visitpembrokeshire.com o 

ddydd i ddydd a phob sianel cyfryngau cymdeithasol gan sicrhau bod y cynnwys yn gyfredol, yn 

ddeniadol, yn gywir ac yn berthnasol. Bydd hyn hefyd yn cynnwys cynhyrchu rhywfaint o gopi yn 

Gymraeg a phrawf-ddarllen copi hirach a baratowyd gan gyfieithwyr allanol.  

• Gwerthuso – Gweithio gyda'n partner asiantaeth penodedig i sefydlu dulliau gwerthuso cadarn i 

fonitro gweithgaredd Marchnata Croeso Sir Benfro i olrhain llwyddiannau ac amlygu meysydd i'w 

gwella.  

• Cynorthwyo’r Rheolwr Partneriaeth a Masnach i hyrwyddo Cynllun Aelodaeth Croeso Sir Benfro 

drwy bob sianel farchnata briodol i gyrraedd targedau incwm a thwf.  

Strategaeth a Phartneriaethau  

• Adolygu gweithgarwch yr ymgyrch Marchnata Cyrchfan yn barhaus mewn cyrchfannau cymharol er 

mwyn cael gwybodaeth a llywio gwelliannau parhaus a sicrhau bod Sir Benfro yn cynnal ei mantais 

gystadleuol.  

• Mynychu digwyddiadau rhwydweithio fel sy’n briodol.  

• Cynrychioli Croeso Sir Benfro fel sy’n briodol mewn cyfarfodydd gyda phartneriaid rhanddeiliaid ar 

draws y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector.  

Safonau  

• Cynnal uniondeb personol a phroffesiynoldeb o fewn y busnes bob amser.  

• Cyflawni'n gyson yn erbyn gwerthoedd busnes Croeso Sir Benfro.  
 

Adroddiadau  

• Cynhyrchu adroddiadau yn unol â chais y Prif Weithredwr mewn modd amserol.  
 
Arall  

• Mae'r disgrifiad swydd yn rhoi amlinelliad cyffredinol o ddyletswyddau'r swydd ac nid yw wedi'i 
fwriadu i fod yn rhestr anhyblyg neu gyfyngedig o dasgau. Gellir ei amrywio, o bryd i'w gilydd, ar ôl 
ymgynghori.  

• Cyflawni unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill fel sy'n ofynnol gan eich rheolwr llinell.  
 

Cymwysterau / Sgiliau  
 
Gradd mewn Marchnata Digidol neu gymhwyster cyfatebol  
 
Profiad mewn rôl ddigidol debyg  
 
Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol yn y Gymraeg a’r Saesneg  
 
Sgiliau ardderchog o ysgrifennu copi  
 
Llygad creadigol a phrofiad o ddefnyddio meddalwedd dylunio i greu cynnwys digidol deniadol  
 
Dealltwriaeth ymarferol dda o ddadansoddeg Google  
 
Profiad o weithio gydag Uwch-swyddog Gweithredol  
 
Meddyliwr strategol  
 
Yn hyblyg ac yn gallu gweithio dan bwysau ac ymateb i derfynau amser tynn  
 
Yn meddu ar hunan-gymhelliant a blaengaredd  
 
Sgiliau rhyngbersonol cadarn  
 



Yn ddwyieithog – Cymraeg a Saesneg  
 
 


