
 
 
Teitl:   Gweithiwr Cymorth (x3 Swydd)   
 
Lleoliad:  Amrywiol ledled Blaenau Gwent 
 
Cyfarwyddiaeth: Gwasanaethau Cymdeithasol Gwasanaethau Oedolion, Gwasanaeth 

Byw â Chymorth 
 
Cyfeirnod Swydd: BG03370, BG03365, BG09508  
 
Cyflog:  Gradd 5 (£23,484 - £26,446 pro rata/y flwyddyn) 
 
Contract:   Parhaol 
 
Oriau:   Amrywiol (gweler y tabl) 
 
Crynodeb Swydd 
 
Daeth 3 swydd barhaol ar gael o fewn y Gwasanaeth Byw â Chymorth ar gyfer Gweithwyr 
Cymorth fydd yn darparu gofal a chymorth i bobl gydag anabledd dysgu i’w galluogi i fyw bywyd 
llawn ac ystyrlon o fewn y gymuned. 
 
Hysbyseb Lawn  
 
Dymunwn recriwtio Gweithwyr Cymorth fydd yn darparu gofal a chymorth i bobl gydag anabledd 
dysgu i’w galluogi i fyw bywyd llawn ac ystyrlon o fewn y gymuned. 
 
Manylion yr oriau sydd ar gael yw: 
 

Rhif Swydd Byngalo Oriau 

BG03365 Ty Lelog 16.5 

BG03370 Ty Lelog 19.5 

BG09508 Ty Rhosyn 16.25 

 
 
 
 
 
 
 



Prif ddyletswyddau’r swydd yw:- 
 

 Rhoi anogaeth, help ac arweiniad i’r tenantiaid fel y gallant gymryd rhan mewn 
gweithgareddau cymdeithasol a hamdden 

 Darparu gofal personol 

 Cefnogi’r tenant wrth reoli eu cyllid 

 Cynorthwyo gyda choginio a dewisiadau bwydlen a siopa am ddillad 

 Annog tenantiaid i ddod mor annibynnol ag sydd modd yn eu bywydau bob dydd e.e. bod 
yng ngofal eu meddyginiaeth eu hunain (lle’n addas), cynllunio gweithgareddau a sicrhau 
hylendid personol a domestig. 

 
Y cyraeddiadau addysgol / sgiliau/ profiad sydd ei angen ar gyfer y swydd yw:- 
 

 NVQ 2 mewn Gofal a pharodrwydd i weithio tuag at QCF Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol 

 Profiad o weithio mewn gosodiad gofal/cymorth 

 Profiad o weithio gydag unigolion gydag anableddau dysgu 

 Dealltwriaeth o egwyddorion sylfaenol amgylchedd gofal ansawdd uchel 

 Sgiliau cyfathrebu ardderchog 

 Sicrhau y caiff hawliau ac urddas y tenant eu parchu bob amser 
 
Cynhelir sgrinio cyn-cyflogaeth trwyadl yn ystod y broses recriwtio. Bydd angen i ddeiliad 
y swydd gwblhau cais am Ddatgeliad Cofnodion Troseddol. 
 
Dyddiad Cau:   07/04/2022, canol nos 
 
Dyddiad Cyfweliadau:  I’w gadarnhau 
 

 


