
  

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. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWCH GYNGHORYDD ADNODDAU DYNOL 

Adran Adnoddau Dynol 
Parhaol 37 awr yr wythnos  

Gradd GTAGC 08 £32,234 – £34,974 y flwyddyn 
 

Mae gennym gyfle cyffrous ar gyfer Uwch Gynghorydd Adnoddau Dynol brwdfrydig i ymuno â’r Adran 

Adnoddau Dynol. 

 

Yn atebol i Bennaeth yr adran Adnoddau Dynol ac yn gweithio fel aelod gwerthfawr o’r tîm bach, 

prysur, byddwch yn cynnig cefnogaeth AD gynhwysfawr, effeithlon ac effeithiol i’r rheolwyr a’r 

gweithwyr. Bydd hyn yn cael ei gynnig dros ystod eang o weithgaredd AD, yn cynnwys recriwtio, rheoli 

presenoldeb, disgyblaeth, cwynion, cyfryngu, perfformiad a rheoli newid yn ogystal ag ymwneud â 

mentrau a chynlluniau sy’n berthnasol i AD. 

 

Yn ddelfrydol, bydd gennych gymhwyster Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD), neu’n 

gweithio tuag at gymhwyster Lefel 7 a bod gennych brofiad o weithio mewn amgylchedd AD brysur. 

Rydym yn edrych am gyfathrebwr cryf ac effeithlon sydd â sgiliau rhyngbersonol da, gyda’r gallu i 

weithio ar y gwahanol lefelau. Mae hyblygrwydd yn hanfodol wrth gefnogi gwasanaeth brys rheng 

flaen 24-awr, felly mae’r rôl hon yn un amrywiol ac mae’r gallu i weithio dan bwysau i gyfarfod â 

therfynau amser yn hanfodol.  

 

Bydd angen i ymgeiswyr gyfarfod â’r meini prawf hanfodol (gyda thystiolaeth) sydd i’w gweld yn y 

disgrifiad swydd a’r manylion personol, yn cynnwys:  

 Cymhwyster Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) neu’n gweithio tuag at 

gymhwyser lefel 7. 

 Profiad blaenorol addas o fewn adran adnoddau dynol a gwybodaeth o gyfraith 

cyflogaeth. 

 Profiad blaenorol o weithredu recriwtio. 

 Profiad o reoli, disgyblaeth, cwynion, cyfryngu, galluowgrwydd a swyddogaethau eraill AD. 

 Yn berchen trwydded Yrru DU lawn. 

 Sgiliau llythrennedd cyfrifiadurol a bâs data rhagorol. 

 Sgiliau cyfathrebu, rhyngbersonol a chyflwyno rhagorol.  

 Gallu gweithio dan bwysau i gyfarfod â therfynau amser a blaenoriaethu gwaith yn unol â 

hynny.  

 Yn ddelfrydol, gallu siarad Cymraeg yn rhugl neu allu cynnal sgwrs syml yn Gymraeg ar Lefel  

2 – os na fydd hyn wedi ei arddangos wrth ymgeisio, bydd angen ei gyflawni o fewn cyfnod 

prawf o12 mis, gyda chefnogaeth wedi ei ddarparu yn ôl yr angen. 

Mae’n ofynnol teithio i leoliadau amrywiol dros Ogledd Cymru fel rhan o’r rôl yma. Ar gyfer yr elfennau 

hynny o’r rôl sy’n digwydd mewn swyddfa, fel arfer mae’r tîm wedi eu lleoli yn y Pencadlys yn Llanelwy 

ond mae’r gallu i weithio’n ystwyth o gartref neu leoliad arall y Gwasanaeth ar gael. 

 

Mae gwybodaeth bellach am y rôl, yn cynnwys disgrifiad swydd a phecyn ymgeisio, i’w gweld ar 

wefan Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru neu drwy e-bostio: hrdesk@nwales-

fireservice.org.uk  
  

Dyddiad cau derbyn ffurflenni cais yw hanner dydd (12.00), 08.12.2021. 
Byddwn yn cadw at  y dyddiad cau ac ni fydd eithriadau. 
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