
 

                    
 
Teitl:   Gofalwr  
 
Lleoliad:  Ysgol Gymraeg Bro Helyg  
 
Cyfarwyddiaeth: Addysg 
 
Cyflog:  Gradd 4 
 
Oriau:   37 awr yr wythnos (ar sifft wedi’i rannu) 
 
Dyddiad Dechrau   
 
 
Hysbyseb Llawn 
 

Mae gennym gyfle gwych i Ofalwr Ysgol ymuno â'n tîm. Rhagweithiol, dibynadwy a chyfeillgar, 

byddwch yn gyfrifol am gynorthwyo’r Pennaeth i gynnal amgylchedd mewnol ac allanol da, diogel i’n 

disgyblion a’n staff. 

 

Rydym yn cynnig: 

• Amgylchedd gwaith cefnogol. 

• Datblygiad proffesiynol parhaus. 

• Manteision gwych i staff ac amgylchedd meithringar cyfeillgar. 

 

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn: 

• Rhagweithiol, yn hyderus ac yn gyfeillgar. 

• Meddu ar y gallu i gasglu gwybodaeth, datrys problemau a defnyddio menter ei hun. 

• Gyfarwydd â threfnu eu hamser eu hunain yn effeithiol tra'n bod yn ddigon hyblyg i ymateb i 

geisiadau brys. 

• Meddu ar sgiliau rhyngbersonol da, a ddefnyddir yn effeithiol wrth oruchwylio'r Cynorthwy-ydd 

Cynnal a Chadw, gan ryngweithio â disgyblion, staff ac ymwelwyr. 



• Meddu ar wybodaeth sylfaenol o leiaf, ac yn ddelfrydol, profiad o faterion cynnal a chadw 

safleoedd a rheoli cyfleusterau 

• Barod i gyflawni dyletswyddau gofalwr yn bersonol sy'n cynnwys porthora, glanhau a chynnal a 

chadw fel; peintio, symud offer a nwyddau, gosod ystafelloedd, cydosod dodrefn ac offer DIY 

cyffredinol, cynnal a chadw gerddi a safleoedd a dyletswyddau cynnal a chadw ataliol. 

 

Os hoffech wneud cais am y swydd hon, lawrlwythwch y ffurflen gais ac e-bostiwch eich ffurflen wedi’i 

chwblhau yn nodi sut yr ydych yn bodloni gofynion y fanyleb person at y Pennaeth Dros Dro, Sion 

Roberts, robertss225@hwbcymru.net 

 
Am ragor o wybodaeth ffoniwch ni ar 01495 355830 
 
Cynhelir sgrinio cyn-cyflogaeth trwyadl yn ystod y broses recriwtio. Bydd gofyn i ddeiliad y 
swydd gwblhau cais am Ddatgeliad o Gofnodion Troseddol. 
 
Dyddiad Cau:   24/03/2022    
 
Cyfweliadau: 29/03/2022   
 
 
Cysylltir ag ymgeiswyr ar y rhestr fer dros y ffôn – sicrhewch fod eich rhif dewisol wedi’i 
gynnwys yn y cais. 
 


