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FFEIL FFEITHIAU: Swydd Cyfryngau 
Cymdeithasol 
Helô, fy enw i yw Regina. Fi sy’n gyfrifol am gysylltu â’r cyfryngau cymdeithasol ar ran y 
prosiect. Byddaf i’n ymchwilio ac yn darparu cynnwys ar gyfer llwyfannau gwahanol, 
gan gynnwys Twitter, Facebook a WordPress. Byddaf i’n cydlynu gwaith cyfryngau 
cymdeithasol y tri sefydliad sy’n bartneriaid yn y prosiect (CBHC, CBHA, English 
Heritage). Byddaf hefyd yn defnyddio adroddiadau ac ystadegau i gael amcan o ba mor 
llwyddiannus y bu ein cynnwys o ran cael pobl i ymweld â’n gwefan a dod i’n 
digwyddiadau. 
 

 
 
Fy ngwaith dyddiol yw cysylltu â’r cyhoedd a hybu’r prosiect. Byddaf yn gwneud hyn yn bennaf drwy 
wneud llawer o ymchwil i ddarganfod gwybodaeth a delweddau diddorol i’w cyhoeddi. 
 

Llwybr gyrfa 
Rydw i’n dod o Wlad Groeg, a deuthum i Loegr i wneud BA mewn Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol 
Newcastle, ac yna MA yn Llenyddiaeth y Dadeni ym Mhrifysgol Efrog. Roedd astudio Saesneg o gymorth 
i fireinio fy sgiliau ymchwilio ac ysgrifennu, felly rydw i bellach yn ddiwyd iawn ond hefyd yn gyflym 
wrth chwilio am wybodaeth, ac mae gennyf arddull ysgrifennu eglur a bywiog. 
Ar ôl gadael y brifysgol cefais waith swyddfa. Yn ystod y cyfnod hwn bûm yn gwneud gwaith ysgrifennu 
ar fy liwt fy hun yn adolygu arddangosfeydd celf, dramâu, llyfrau a gwyliau ffilm. Bûm yn gweithio i 
Oxfam am 6 mis hefyd. Bryd hynny y sylweddolais i fod gennyf ddiddordeb mawr mewn defnyddio’r 
cyfryngau cymdeithasol a llwyfannau ar-lein i gyrraedd pobl a’u helpu i ddarganfod gwybodaeth bwysig, 
gan hyrwyddo achos rydw i wir yn credu ynddo yr un pryd. Ac yn awr gallaf wneud hynny bob dydd! 
 

Manteision swydd yn y Cyfryngau Cymdeithasol 
Nid yw’r cyfryngau cymdeithasol byth yn ddiflas! Mae bob amser pethau newydd i siarad amdanynt a 
phobl newydd i’w cyrraedd, ac mae’r llwyfannau’n datblygu’n gyflymach nag y gallwch ddal i fyny â 
hwy, felly mae’n her wych! 
 

Anfanteision swydd yn y Cyfryngau Cymdeithasol 
Rhywbeth dros dro braidd yw’r gwaith a gynhyrchwch i’r cyfryngau cymdeithasol. Gallwch weithio’n 
galed i greu rhywbeth sy’n llwyddiannus iawn heddiw, ond erbyn yfory bydd y mwyafrif o bobl wedi 
anghofio amdano. 


