
  

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. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RHEOLWYR GRŴP (Dyletswyddau Hyblyg) 

 

Rheolwr Grŵp B:   £57,464 (datblygu) – £63,703 (cymwysedig) y flwyddyn 
(yn cynnwys lwfansau), ynghyd a char prydles 

 

Hysbyseb Allanol a Mewnol 
 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru eisiau adnabod unigolion addas 

ar gyfer rolau Rheolwyr Grŵp (B) ar sail barhaol. Yn unol â thelerau ac amodau’r Llyfr 

Llwyd, mae’r penodiadau yn rhyng-gyfnewidiol ag unrhyw swydd arall o’r un rôl yn y 

Gwasanaeth. Gwahoddir ceisiadau gan Reolwyr Gorsaf a Grŵp parhaol 

cymwysedig. Nid oes angen i Reolwyr Grŵp parhaol presennol yn GTAGC wneud 

cais am y broses hon.  

 

Bydd gofyn i ymgeiswyr gwblhau ffurflen gais lawn ar ôl darllen y nodiadau canllaw 

yn ofalus mewn perthynas â darparu tystiolaeth yn erbyn yr holl feini prawf hanfodol 

yn y fanyleb person. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio mewn amgylchedd cynyddol 

ymestynnol, sy’n canolbwyntio ar berfformiad ac felly dylai ymgeiswyr fod â record 

gref o lwyddo a medru hyrwyddo arweinyddiaeth weddnewidiol ac arddangos 

ymrwymiad i ragoriaeth.  

 

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ofyniad ar gyfer y swydd hon ac yn ddelfrydol bydd 

ymgeiswyr yn medru arddangos Cymraeg Lefel 3 wrth wneud cais. Fodd bynnag, 

nid yw hyn yn faen prawf dethol hanfodol a rhoddir cymorth a hyfforddiant llawn i 

ymgeiswyr llwyddiannus. 

 

Rhagwelir y bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal dros nifer o ddyddiau, yn dechrau 

ar y 7fed o Chwefror 2022. Nodwch os gwelwch yn dda os nad yw ymgeiswyr yn 

medru mynychu ar y dyddiad cyfweld a bennwyd, efallai y gall y Gwasanaeth 

wneud trefniadau amgen.  

 

I  gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â’r Prif Swyddog Tân Cynorthwyol 

Richard Fairhead, ar 07787 578400. Mae pecynnau cais ar gael ar wefan 

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

fireservice.org.uk  

  

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais yw 10:00 ar Ddydd Llun, 31.01.2022 
Byddwn yn cadw at y dyddiad cau ac ni fydd eithriadau. 
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