
 
 
 
 
 

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o'r gymuned. Rydym wedi ymrwymo i roi cyfle cyfartal i 'r holl staff ac mae 

ceisiadau yn cael eu hannog gan unigolion waeth beth fo'u sefyllfa o ran oedran, anabledd, rhywedd, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, 

beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.  

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. Ni fydd cais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.   

 

CYNORTHWYYDD CYMORTH BUSNES  
 

Swyddfeydd Diogelwch Ardal – Gwynedd ac Ynys Môn 

Parhaol, 37 awr yr wythnos  

Graddfa GTAGC 03 £22,369 - £23,194 y flwyddyn 
 

Rydym yn awyddus i apwyntio Cynorthwyydd Cymorth Busnes i ymuno 

ag adran Diogelwch Tân Gwynedd ac Ynys Môn sydd wedi ei lleoli yng 

Nghaernarfon. 

Drwy gynnig cefnogaeth weinyddol i’r timau Diogelwch Tân 

Cymunedau a Busnesau yn rhanbarthau Siroedd Gwynedd ac Ynys 

Môn, chi fydd y cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau llafar ac ysgrifenedig 

i’r adran. Mae hyn yn cynnwys derbyn cyfeiriadau cyfrinachol gan 

aelodau o’r cyhoedd, asiantaethau partner neu sefydliadau allanol a 

mewnbynnu’r wybodaeth yn fanwl ar y system rheoli cofnodion. 

Byddwch chi’n gyfrifol am drefnu cyfarfodydd mewnol ac allanol, 

gwneud nodiadau, pharatoi agendâu a nodiadau cyfarfodydd. Bydd 

tasgau gweinyddol cyffredinol yn cynnwys teipio llythyrau ac 

adroddiadau, cynhyrchu ystadegau o’r system rheoli cofnodion, ffeilio 

a chefnogi’n timau yn ôl yr angen. 

Byddwch yn gyfathrebwr effeithiol gyda sgiliau da wrth ymdrin â 

chwsmer, yn brofiadol wrth drefnu a chefnogi cyfarfodydd a bod yn 

barod i helpu eraill. Gan fod â sgiliau trefniadaeth dda i reoli eich llwyth 

gwaith eich hunan a chyfarfod â therfynau amser, bydd angen i chi 

fod yn hyblyg gan allu addasu i ddelio â cheisiadau fel byddant yn 

codi a gallu gweithio’n annibynnol a defnyddio’ch mympwy eich 

hunan. 

Yn ddelfrydol, y gallu i gyfathrebu’n hyderus ac yn rhugl yn y Gymraeg, 

ond byddwn yn ystyried ceisiadau gan unigolion sydd wedi ymrwymo i 

wella eu sgiliau iaith Gymraeg. 

Mae’r tîm wedi’u lleoli yng Nghaernarfon ond bydd y swydd hefyd yn 

darparu cymorth rheolaidd i’r tîm Diogelwch Tân Canolog felly efallai y 

bydd angen teithio rywfaint i’r safle hwn neu swyddfeydd Diogelwch 

Tân eraill o fewn ardal y Gwasanaeth. 

Sylwch fod y swydd hon yn amodol ar Wiriad DBS a geirdaon boddhaol. 

I gael mwy o fanylion am y rôl, cyfeiriwch at y pecyn gwybodaeth. 

I wneud cais, cwblhewch a chyflwynwch eich pecyn cais drwy e-bost 

i: recruitment@tangogleddcymru.llyw.cymru  

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais ydi 10:00  

ar Ddydd Llun, 3 Ebrill 2023. 

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