
 
 

Rheolwr Partneriaeth  

Parhaol,  37 awr yr wythnos  

Adran Diogelwch Cymunedol 

Swyddfa Ardal Conwy a Sir Ddinbych, Bae Colwyn 

Gradd 06 GTAGC £24,313 – £26,999 y flwyddyn 
   

Bod yn gyfrifol dros reoli ac ymrwymo partneriaethau yn effeithiol ac effeithlon yn y ddwy Ardal 

Awdurdod Unedol dan sylw.   
 

CYMWYSTERAU I’W HARDDANGOS  

Mae’r rôl yn gofyn am ymgeiswyr sy’n gallu arddangos (gyda thystiolaeth) sgiliau yn yr meysydd 

canlynol: 
 

Gofynion Hanfodol 

 Profiad o ddatblygu, cefnogi a rheoli sgiliau unigolion mewn timau 

 Ymwybyddiaeth o weithgareddau a swyddogaethau craidd y Gwasanaeth Tân ac Achub yn 

lleol a chenedlaethol; 

 Profiad o ddelio gyda chyrff proffesiynol, sefydliadau ac adrannau awdurdodau lleol 

 Sgiliau technoleg gwybodaeth o safon dda. 

 Trwydded yrru lawn a chyfredol 

 Y gallu i ddehongli gwybodaeth gorfforol ac ysgrifenedig a defnyddio’ch barn broffesiynol yn 

seiliedig ar hyfforddiant, gwybodaeth a phrofiad.  

 Mae’r rôl yn gofyn am ymgeiswyr rhagweithiol a all weithio fel rhan o dîm ac ar eu liwt eu 

hunain; 

 Y gallu i adeiladu cysylltiadau gwaith gydag unigolion a grwpiau mewnol ac allanol; 

 Y gallu i flaenoriaethu gwaith a chwblhau gwaith mewn pryd ac ymateb yn gadarnhaol dan 

bwysau; 

 Ymrwymiad i weithio’n hyblyg o fewn amodau gwasanaeth yn ôl y galw 

 Datgeliad Cofnodion Troseddau boddhaol (Sylfaenol). 

 Cymraeg Lefel 4 – Siarad a Gwrando – Yn gofyn eich bod yn medru: Cynnal sgwrs estynedig 

hamddenol ynglŷn â gwaith neu roddi cyflwyniad gyda lefel dda o rwyddineb ac amrywiaeth 

mynegiant ond efallai y bydd angen troi i iaith arall i ateb cwestiynau na ddisgwyliwyd neu i 

esbonio pwyntiau cymhleth neu wybodaeth dechnegol. Cyfrannu’n effeithiol i gyfarfodydd a 

seminarau yn eich maes gwaith chi. Dadlau o blaid / yn erbyn achos. 

 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw hanner dydd, 23  Ionawr 2020 
 

Dalier sylw, pe byddech yn cyrraedd y rhestr, cynhelir yr asesiadau a chyfweliadau ar  

5 a 6 Chwefror 2020. 
 

Glynir at y dyddiad cau ac ni fydd eithriadau.   

Mae rhagor o fanylion a ffurflenni cais ar gael ar wefan Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, neu o’r Adran 

Adnoddau Dynol ar 01745 535280 neu drwy anfon e-bost i Hrdesk@gwastan-gogcymru.org.uk 
 

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal a chroesawn geisiadau gan bob rhan o’r gymuned.  

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau yn y Gymraeg a’r Saesneg a byddwn yn  ymateb  

yn gydradd i’r ddwy ac  yn ymateb yn eich dewis iaith heb oedi.         


