
  

 

  

DIFFODDWR(WRAIG) TÂN YR YSTAFELL REOLI x 2 
Gweithio 42 awr yr wythnos ar gyfartaledd ar sail system shifft 

Ystafell Reoli, Y Ganolfan Gyfathrebiadau ar y Cyd, Llanelwy 

Cyflog £22,641 - £30,179 y flwyddyn 

 
Rydym yn dymuno recriwtio dau Ddiffoddwr(wraig) Tân Ystafell Reoli i ymuno â’n tîm yn barhaol (yn 

amodol ar gyfnod prawf 12 mis). Staff yr Ystafell Reoli Tân ydi’r pwynt cyswllt cyntaf mewn argyfwng, a 

chyda’u sgiliau trin galwadau arbenigol  maent yn chwarae rol hanfodol er mwyn delio gyda 

digwyddiadau yn llwyddiannus.  

 

Mae’r Ystafell Reoli ar agor drwy’r dydd a’r nos, ac mae’n gweithredu ar sail system shifft sy’n darparu 

gorchudd 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.  Gan aros yn ddigynnwrf dan bwysau bydd y 

Diffoddwr(wraig) Tân Ystafell Reoli yn derbyn, dethol a chofnodi gwybodaeth y galwyr mewn perthynas 

â cheisiadau am gymorth brys a di-frys. Bydd yr adnoddau mwyaf addas wedyn yn cael eu hanfon 

allan at y digwyddiad yn unol â’r polisïau a gweithdrefnau sydd yn eu lle.  

 

Mae’n rhaid i chi allu meddwl yn gyflym, bod â sgiliau cyfathrebu da a gallu cyfnewid cyfarwyddiadau 

ysgrifenedig a llafar yn gywir  yn y Gymraeg a’r Saesneg.  

 

Bydd yn rhaid i ymgeiswyr arddangos (gyda thystiolaeth) eu bod yn meddu ar y sgiliau a amlinellwyd yn 

y swydd ddisgrifiad a’r manyleb person yn cynnwys: 

 

 Tystiolaeth o adalw data a sgiliau bysellfwrdd sydd yn cyfateb i 35 gair y funud, gyda chywirdeb 

o 80% 

 Addysg o safon da - 5 TGAU neu gyfatebol (yn cynnwys llythrennedd a rhifyddeg i Oedolion Lefel 

2) 

 Y gallu i gyfathrebu’n effeithiol, gan ddefnyddio arddull briodol yn enwedig wrth weithio dan 

bwysau neu wrth ddelio gyda phobl a all fod mewn trallod neu’n bryderus 

 Y gallu i ddeall, cofio, defnyddio a mabwysiadu gwybodaeth berthnasol mewn modd trefnus, 

diogel a systematig 

 Y gallu i wneud penderfyniadau effeithiol ac amserol dan bwysau, gan cynnal agwedd 

gyfrinachol a chadarn mewn sefyllfaoedd heriol 

 Profiad o agwedd waith sy’n canolbwyntio ar y cwsmer 

 Gallu gweithio a datblygu fel aelod o dîm mewn amgylchedd strwythuredig, i gyflawni perfformiad 

barhaus yn bersonol ac fel tîm  

 Rhaid medru gweithio oriau anghymdeithasol, gyda hyblygrwydd mewn perthynas â phatrymau 

sifftiau a newid sifftiau 

 Rhaid pasio’r Prawf Dethol ar gyfer Staff Rheoli fel rhan o’r broses recriwtio 

 Bodloni’r broses archwilio cefndir NPPV Lefel 3 

 Cymraeg Lefel 4: siarad a gwrando. Mae’r gallu i siarad Cymraeg ac ymateb i alwadau argyfwng 

999 yn hyderus yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.  
 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 09:00, 05.05.2021 
 

Mae’r broses ddethol yn cynnwys nifer o asesiadau (gan gynnwys teipio, sgiliau iaith a  

sgiliau sylfaenol) a mae’n rhaid eu cwblhau’n llwyddiannus cyn y cyfweliad.  
 

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 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. 


