
 
 
 
 
 

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.   

SWYDDI GWAG RHEOLWR CRIW 

Agored i ymgeiswyr mewnol ac allanol 
 

Mae byw a gweithio yng Ngogledd Cymru yn cynnig amgylchedd rhagorol i 

unrhyw un sy’n ceisio ansawdd bywyd gwell. Yn cael ei hystyried ers tro fel un 

o’r lleoedd harddaf yn y DU, mae gan yr ardal lawer i’w chynnig, yn enwedig o 

ran gweithgareddau awyr agored, a gweithgareddau diwylliannol a hamdden. 

 

Gwahoddir ceisiadau gan y grwpiau canlynol o weithwyr: 

 

• Diffoddwyr Tan Amser Cyflawn sydd wedi cwblhau’r broses rheolwr 

goruchwylio ADC yn llwyddiannus 

 

Bydd angen i ymgeiswyr gwblhau ffurflen gais llawn ar ôl darllen y canllawiau 

ymgeisio yn ofalus o ran darparu tystiolaeth ar gyfer holl feini prawf hanfodol y 

swydd. Dim ond y rhai sy’n ateb yr holl feini prawf hanfodol fydd yn cael eu rhoi 

ar y rhestr fer ar gyfer cyfweliad. 
 

Bydd y broses yn cynnwys cyfweliad panel yn cynnwys dau reolwr canol ac 

uwch gynghorydd AD. Bydd gofyn i ymgeiswyr gyflwyno cyflwyniad 15 munud 

(bydd pwnc y cyflwyniad yn cael ei hysbysu o fewn cadarnhad cyrraedd y 

rhestr fer) ac ateb cwestiynau mewn perthynas â'r cyflwyniad a gyflwynwyd a 

gofynion y rôl. 

 

Bydd asesiad Rheoli Digwyddiadau efelychiadol yn cael ei gynnal ar gyfer 

ymgeiswyr sy’n methu dangos tystiolaeth foddhaol o sicrwydd gweithredol neu 

asesiad ffurfiol yn y 12 mis diwethaf. 

 

Ni fydd y rhai sy’n llwyddiannus, ac sy’n cael eu penodi’n barhaol i swydd 

Rheolwr Criw, yn gymwys i gyflwyno cais am drosglwyddiad ar lefel Rheolwr Criw 

nes byddant wedi cwblhau o leiaf 12 mis yn y swydd.  

 

Mae siarad Cymraeg a Saesneg yn rhan o fywyd bob dydd yng Ngogledd 

Cymru ac mae’r Awdurdod bob amser wedi mabwysiadu agwedd gadarnhaol 

at ddwyieithrwydd. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cynnig cefnogaeth a 

hyfforddiant i ennill sgiliau iaith Gymraeg a’u helpu i ymgartrefu yn y rôl ac 

integreiddio’n llawn â’r gymuned leol. 

 

Bydd swyddi ar gael mewn ystod eang o orsafoedd tân a bydd gofyn i 

ymgeiswyr nodi'r swyddi hynny y byddent yn barod i'w derbyn ar y ffurflen 

gysylltiedig.  

 

Rhagwelir y bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal dros sawl diwrnod yn cychwyn 

18 Ionawr 2023. 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 Rheolwr Grŵp Jami 

Jennings, Rheolwr Gweithrediadau a Hyfforddiant (Ardal y Dwyrain) ar 

07787578364 neu ebostio: jami.jennings@tangogleddcymru.llyw.cymru  
  

 

 

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais yw 09:00 ar 19.12.2022 
Byddwn yn cadw at y dyddiad cau ac ni fydd eithriadau.  
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