
 

 
 

 

Gweinyddwr & Chydlynydd Iechyd a Diogelwch Y Fflyd  

Parhaol, 37 awr yr wythnos 

Adran Y Fflyd, Cyffordd Llandudno 

Gradd 04 GTAGC £20,751 – £21,589 y flwyddyn 
 

 

 

Cyfrifoldeb dros gydlynu holl agweddau Iechyd a Diogelwch Adran y Fflyd a darparu cefnogaeth 

weinyddol effeithlon. 
 

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 weithio mewn amgylchedd swyddfa. 

 Gwybodaeth am a phrofiad o ddefnyddio pecynnau TGCh gan gynnwys Microsoft Office. 

 Y gallu academaidd i gwblhau cymhwyster NEBOSH mewn Iechyd a Diogelwch cyn ddiwedd y cyfod 

prawf (bydd GTAGC  yn darparu’r hyfforddiant a’r cymwysterau angenrheidiol ar gyfer y rôl). 

 Sgiliau rhifedd a llythrennedd – gyfystyr â Sgiliau Allweddol Lefel 2 neu uwch 

 Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar ac yn ysgrifenedig a’r gallu i ddelio gyda phobl ar sawl lefel yn 

broffesiynol. 

 Y gallu i weithio fel aelod o dîm neu heb oruchwyliaeth gan ddefnyddio’ch menter eich hun. 

 Sgiliau trefnu da a’r gallu i gwblhau gwaith ar amser ac ymateb yn bositif dan bwysau. 

 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, 30  Ionawr 2020 
 

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

12 a 13 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.         
 


