
 
 
Teitl: Gweithiwr Cymdeithasol (Tîm Lleoliad) 
 
Lleoliad: Gweithiwr Ystwyth / Heol Beaufort, Glynebwy 
 
Cyfarwyddiaeth: Gwasanaethau Cymdeithasol 
 
Swydd Rhif: BG 12586 
 
Cyflog: Gradd 8 (£34,373 – 38,553 y flwyddyn) 
 
Oriau: 37 awr yr wythnos 
 
Contract: Parhaol 
 
 
Crynodeb Swydd 
 

Rydym yn edrych am weithiwr cymdeithasol cymwysedig profiadol a gyda 
chymhelliant i ymuno â’n Tîm Lleoliad ar sail barhaol. Bydd y Tîm Lleoliad yn cynnig 
cyfle i weithio gyda gofalwyr maeth cymeradwy a hefyd bobl gysylltiedig (perthnasau, 
cyfeillion a gofalwyr). Mae’r swydd yn cynnig cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau, 
gwybodaeth ac ymarfer yn ymwneud â chwblhau asesiadau hyfywedd, asesiadau 
Pobl Gysylltiedig ac asesiadau Ffurflen F. Byddwch yn ennill hyder a phrofiad o 
gyflwyno hyfforddiant a goruchwylio gofalwyr maeth cymeradwy ar gyfer yr Awdurdod 
Lleol. Mae cyfle i ddysgu o brofiadau’r aelodau tîm sy’n ymroddedig i gyflenwi’r 
gwasanaeth ansawdd uchaf i deuluoedd maeth Blaenau Gwent. 

Croesawn geisiadau gan weithwyr cymdeithasol profiadol a newydd gymhwyso sy’n 
teimlo’n barod i gymryd y camau nesaf yn eu gyrfaoedd.  
 
Hysbyseb Lawn 
 
Mae Tîm Lleoliad Blaenau Gwent yn dîm deinamig a blaengar sy’n barod i gymryd 
heriau newydd maethu yng Nghymru. Rydym angen gweithiwr cymdeithasol 
cymwysedig gyda’r weledigaeth a’r ymroddiad i asesu a chefnogi gofalwyr maeth i 
sicrhau fod plant sy’n derbyn gofal yn cael y deilliannau gorau posibl. 
 
Mae’r swydd hon yn canolbwyntio ar recriwtio, asesu, cymeradwyo a goruchwylio 
gofalwyr maeth, yn cynnwys pobl gysylltiedig yn ogystal â sicrhau fod plant yn parhau 
yn ganolog i bopeth a wnawn. Byddwch yn paratoi a chyflwyno asesiadau i’r Panel 



Maethu a gwneuthurwyr penderfyniadau mewn asiantaethau ac yn dynodi lleoliadau 
ar gyfer plant fel sy’n addas ar gyfer eu hanghenion. Byddwch yn gweithio mewn 
partneriaeth gyda gweithwyr proffesiynol eraill er mwyn darparu lleoliadau ansawdd 
uchel sy’n cadw plant yn ddiogel. 
 
Mae’n hanfodol bod â gradd mewn gwaith cymdeithasol (neu gyfwerth) a bod wedi 
cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru neu gorff cyfatebol. Derbynnir ceisiadau 
gan weithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso sydd wedi cael o leiaf un lleoliad mewn 
safle statudol plant a theuluoedd. 
 
Mae prif gyfrifoldebau’r swydd yn cynnwys: 
 

• Cwblhau asesiadau o ddarpar ofalwyr maeth a chyflwyno’r asesiad yn ein panel 
maethu 

• Cwblhau asesiadau o gyfeillion a pherthnasau (asesiadau hyfywedd ac 
asesiadau pobl gysylltiedig) i asesu eu haddasrwydd i ofalu am blant yn yr 
hirdymor dan fantell Gorchymyn Ofal neu Orchymyn Gwarcheidiaeth Arbennig. 
Byddwch yn cyflwyno’r asesiadau hyn i’r panel maethu a, lle bo angen, yn rhoi 
tystiolaeth mewn llys. 

• Goruchwylio a chefnogi gofalwyr maeth, yn cynnwys gofalwyr maeth gan 
berthynas, i’w cefnogi i ddiwallu anghenion y plant yn eu gofal. 

• Helpu i gyflwyno hyfforddiant i ofalwyr mewn grwpiau neu yng nghartref y 
gofalwr. 

• Bod ar gael i gefnogi gofalwyr drwy ein llinell gyngor i ofalwyr maeth. 

• Helpu gyda gweithgareddau recriwtio gofalwyr maeth newydd. 

• Cwblhau dyddiau dyletswydd swyddfa. 

Mae angen cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru dan gategori Rheolwyr Gofal 
Cymdeithasol/Gweithwyr Cymdeithasol ar gyfer y swydd hon a bydd angen cofrestru 
cyn dechrau yn y swydd. Mae gwybodaeth ar sut i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol 
Cymru ar gael ar y wefan ddilynol https://socialcare.wales 

 
Cynhelir sgrinio cyn-cyflogaeth trwyadl yn ystod y broses recriwtio. Bydd angen 
i ddeiliad y swydd gwblhau cais am Ddatgelu Cofnodion Troseddol. 
 
Dynodir y swydd fel un sy’n addas ar gyfer “gweithio ystwyth” lle disgwylir i 
ddeiliaid swyddi weithio o gartref a hefyd gael mynediad i ofod swyddfa a 
disgwylid iddynt weithio o swyddfa yn dibynnu ar anghenion y gwasanaeth. 
 
 
Dyddiad Cau:  06/10/2022  -  12:00 canol nos 
 
Shortlisting date:              10/10/2022 – PM  
 
Dyddiad Cyfweliadau: 14/10/2022 – PM  
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsocialcare.wales%2F&data=04%7C01%7CVictoria.Russell%40blaenau-gwent.gov.uk%7Cf1313ff8bf4f4f4a468608d9a918c9d6%7C2c4d0079c52c4bb3b3cad8eaf1b6b7d5%7C0%7C0%7C637726746195262722%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=doiF5%2FyjvKDPke0NZVpuaI9c7D%2BkAAyTga5H4aH3xhk%3D&reserved=0

