
 
 
 
 
 

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.   

 

RHEOLWR STORFEYDD  
 

Storfeydd Cyffordd Llandudno 

Parhaol, 37 awr yr wythnos  

Graddfa GTAGC 08 £34,723 - £37,261 y flwyddyn 
 

Rydyn ni am benodi Rheolwr Storfeydd i ymuno â'n Hadran 

Storfeydd sydd wedi’i lleoli yng Nghyffordd Llandudno.  

Mae hwn yn gyfle gwych i ymuno â’r Adran Storfeydd ddeinamig 

hon, sy’n cynnig amrywiaeth eang o raglenni gwelliant parhaus. Yr 

adran hon sy’n darparu gwisgoedd, citiau tân newydd, citiau ar 

fenthyg a chyfarpar diogelu personol, ynghyd ag eitemau traul 

eraill pan fo angen. Mae'r adran wrthi’n cael ei gweddnewid, gan 

gynnwys cyflwyno system rhestr stoc newydd, ac mae hwn yn gyfle 

i gynorthwyo â’r gwaith o ddatblygu ac adolygu'r prosesau 

cyfredol. 

Yn rheolwr llinell uniongyrchol ar dri aelod o staff, byddwch yn 

gyfathrebwr effeithiol gyda sgiliau rheoli a gwasanaeth cwsmeriaid 

da. Byddwch yn gweithio'n agos â phob adran ar draws y 

gwasanaeth a byddwch yn gweithredu fel pwynt cyswllt allweddol 

yn ddyddiol. Gan feddu ar sgiliau trefnu da i reoli eich llwyth gwaith 

a chadw at derfynau amser, bydd angen i chi fod yn hyblyg ac yn 

barod i addasu i newid er mwyn delio â cheisiadau wrth iddyn nhw 

godi.  

Bydd y rôl yn gofyn cael ymwybyddiaeth o gaffael a threfniadau 

cyfrifo yn y sector cyhoeddus, a materion eraill gan gynnwys 

iechyd a diogelwch ac ystyriaethau amgylcheddol. Fel sefydliad 

dwyieithog, bydd angen sgiliau Cymraeg Lefel 2 ar yr ymgeisydd 

llwyddiannus. 

Lleolir y tîm yng Nghyffordd Llandudno ond efallai y bydd gofyn i 

ddeiliad y swydd hefyd deithio i leoliadau eraill o fewn y 

Gwasanaeth yn ôl yr angen. 

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@northwalesfire.llyw.cymru 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais ydy hanner dydd, 

11.04.2023 

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