
  

 

 

 
 

 
 

RHEOLWR PARTNERIAETH 
 

Adran Diogelwch Tân Cymunedol, Wrecsam 

Parhaol, 37 awr yr wythnos  

GTAGC Gradd 06 £24,982 to £27,741 y flwyddyn 
 

Rydym yn dymuno penodi Rheolwr Partneriaeth i ymuno gyda’n Hadran Diogelwch Tân 

Cymunedol. 

 

Mae gan Awdurdodau Tân ac Achub ddyletswydd dan Ddeddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 

2004 i ddarparu gwybodaeth, cyhoeddusrwydd ac anogaeth i atal tanau a marwolaethau ac 

anafiadau cysylltiedig. Trwy gydweithio gyda sefydliadau ac asiantaethau, bydd y Rheolwr 

Partneriaeth yn gyfrifol am ddarparu mentrau diogelwch cymunedol i gymunedau yn ardaloedd 

awdurdod lleol Wrecsam a Sir y Fflint. Bydd y Rheolwr Partneriaeth hefyd yn rheoli tîm o staff 

cymunedol sy’n ymgymryd â Archwiliadau Diogel ac Iach a bydd hefyd yn goruchwylio cyflwyno 

gweithgareddau ymwybyddiaeth diogelwch tân ac ymgyrchoedd diogelwch yn yr ardaloedd 

awdurdod.  

 

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau cyfathrebu da, a’r gallu i ddatblygu perthynas waith 

gadarn gyda chydweithwyr ac asiantaethau partner allanol. Byddant yn frwdfrydig a threfnus, ac 

yn gallu rheoli blaendoriadau sydd yn gwrthdaro yn llwyddiannus.   

 
Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn meddu ar yr isod: 

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

lleol a chenedlaethol  

 Profiad o ddatblygu, cefnogi a rheoli sgiliau unigolion mewn timau  

 Profiad o ddelio gydag ac adeiladu perthynas effeithiol gyda chyrff proffesiynol, sefydliadau ac 

adrannau awdurdod lleol 

 Agwedd ragweithiol a brwdfrydig a’r gallu i weithio fel rhan o dîm ac ar ei liwt ei hun  

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

seiliedig ar hyfforddiant, gwybodaeth a phrofiad.  

 Sgiliau cyfrifiadurol, a phrofiad o ddefnyddio gosodiadau Microsoft Office 

 Trwydded yrru lawn y Deyrnas Unedig 

 Mae’r gallu i gyfathrebu yn hyderus at Lefel 4 yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon 

Mae’r adran fel arfer wedi ei lleoli yng Nghanolfan Adnoddau Ambiwlans a Gwasanaeth Tân Wrecsam, 

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.   

 
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, 05.11.2020. 
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. 

                 


