
  

 
 

 
 

1 x Dadansoddwr Cynllunio Corfforaethol a Pherfformiad  

 1 x Swyddog Cynllunio Corfforaethol 
 

Yr Adran Cynllunio Corfforaethol  
Graddfa GTAGC 06 £24,982 – £27,741 y flwyddyn  

Parhaol, 37 awr yr wythnos 
 

Yn dilyn adolygiad diweddar o’n swyddogaeth Cynllunio Corfforaethol, rydym yn dymuno penodi dau 

aelod newydd o’r tîm yn y rolau uchod, a all gefnogi’r Gwasanaeth i gynllunio a chynnal gwasanaeth tân 

ac achub rhagorol a chyflawni ei amcanion gwella.  

 

Rydym yn chwilio am bobl a all arddangos nid yn unig arbenigedd yn eu disgyblaeth ddewisol ond hefyd 

awch i weithio gyda chydweithwyr i ysgogi gwelliannau, cynyddu effeithlonrwydd a darparu 

gwasanaethau eithriadol amlwg.  

 
 Dadansoddwr Cynllunio Corfforaethol a Pherfformiad - yn gweithio yn bennaf gyda gwybodaeth am 

ddigwyddiadau brys, bydd yr unigolyn yn arbenigo mewn echdynnu a thrin data, sicrhau ansawdd data, 

dadansoddi ystadegau a pherfformiad a chyflwyno’r canlyniadau. Mae hyfedredd mewn meddalwedd 

electroneg yn allweddol i’r rôl.  

 Swyddog Cynllunio Corfforaethol - bydd yr unigolyn yn arbenigo mewn datblygu ac ysgrifennu 

cynlluniau corfforaethol, cynhyrchu adroddiadau ar berfformiad y Gwasanaeth, cynnal asesiadau a 

gwerthusiadau. Bydd ganddynt allu naturiol i gyfleu gwybodaeth gymhleth yn syml a deallus, cynhyrchu 

dogfennau o safonau mewn arddull ac iaith briodol.   

Byddwch yn gweithio fel rhan o dîm bychan, ac rydym yn chwilio am bobl frwdfrydig ac eiddgar gydag 

awch i ddysgu am y naill rôl.  Bydd rhaid iddynt allu cwrdd ag amserlenni gwaith a bod yn hyblyg pan fydd 

blaenoriaethau’n newid. Bydd rhaid iddynt hefyd weithio’n fanwl gywir ac ymfalchïo yn hynny. 

 

Mae’r Adran Cynllunio Corfforaethol yn gweithio gyda phob math  bobl ac felly rydym yn chwilio am bobl 

a all feithrin perthynas gadarnhaol gyda chydweithwyr ac a all gyfrannu at waith cydlynol a 

phartneriaethau’r Gwasanaeth gyda sefydliadau eraill. Byddai dealltwriaeth o’r sector cyhoeddus yng 

Nghymru o fantais ond byddwn hefyd yn ystyried profiad perthnasol mewn unrhyw gyd-destun.  

 

Mae’r adran fel arfer wedi ei lleoli ym Mharc Busnes Llanelwy, ond mae staff yn gweithio o bell/o’r cartref 

ar hyn o bryd oherwydd y pandemig COVID-19, ac mae disgwyl i’r trefniant gweithio ystwyth hwn barhau 

yn y dyfodol.   

 

Mae’r gallu i gynnal sgwrs syml at lefel 2 Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y rolau - ac os na allwch arddangos 

hyn wrth ymgeisio, bydd disgwyl i chi ei gyflawni yn ystod cyfnod prawf o 12 mis. Bydd cefnogaeth ar gael 

fel y bo’n briodol.  

 

Am ragor o wybodaeth am y rolau hyn, yn cynnwys swydd ddisgrifiadau a phecynnau cais, ewch i wefan 

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru neu anfonwch e-bost i: hrdesk@nwales-fireservice.org.uk  
  

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais ydi hanner dydd, 31.10.2020. 
 

Byddwn yn glynu wrth y dyddiad cau yn llym ac ni fydd eithriadau.  

 

 Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac rydym yn gwahodd ceisiadau 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 naill iaith ac yn ymateb yn eich iaith ddewisol heb oedi. 

 

 

                 


