
 
 
Teitl: Cynorthwyydd Hwyluso Datblygu'r Gweithlu  
 
Lleoliad: Lôn y Llwynogod, Oakdale a gweithio ystwyth 
 
Cyfarwyddiaeth: Gwasanaethau Corfforaethol 
 
Swydd Rhif: BG09137  
 
Cyflog:  Gradd 4 (£22,369 i £24,496 y flwyddyn/pro rata)  
 
Oriau: 37  
 
Crynodeb o'r Swydd 
 
Cyfrannu at hwyluso gwasanaeth datblygu'r gweithlu modern drwy wasanaethau i 
gwsmeriaid rhagorol, rheoli digwyddiadau, a thechnoleg mewn dysgu. 
 
Hysbyseb Llawn 
 
Mae Gwasanaeth Datblygu Gweithlu Blaenau Gwent a Chaerffili yn defnyddio dulliau 
arloesol a ffres yn y ffordd y mae'n gweithio ac yn darparu gwasanaethau.  Rydyn ni'n hoffi 
bod yn gyntaf ac mae ein henw da gyda'n cwsmeriaid yn golygu popeth i ni.   
 
Fel Cynorthwyydd, Hwyluso byddwch yn rhan o dîm sy'n galluogi ac yn cyflymu dysgu i eraill 
drwy gymorth cwsmeriaid ymroddedig a rheoli digwyddiadau.  Gyda'r offer cywir, byddwn 
yn hyrwyddo mynediad at ddysgu digidol i gynnig 24/7 unrhyw bryd yn unrhyw le. 
 
Mae'r tîm yn ymdrechu ei hun i fod y gorau yn yr hyn y mae'n ei wneud, ac mae angen y 
sgiliau a'r brwdfrydedd gorau arno i ysgogi canlyniadau mor llwyddiannus. 
 
Mae popeth digidol ar ein hagenda wrth helpu eraill i ddysgu a thyfu. Os ydych chi'n glyfar 
yn ddigidol ac yn frwdfrydig am helpu eraill i fod eu gorau, yna efallai mai dyma'r rôl rydych 
chi wedi bod yn chwilio amdani. 
 
Rydyn ni eisiau clywed gennych chi os ydych chi'n cael mwynhau siarad a gweithio gydag 
eraill, os oes gennych chi sylw i fanylion ac os ydych chi'n mwynhau meddwl am 
ddatrysiadau mewn byd digidol.  Os ydych chi'n digwydd bod â phrofiad o ddefnyddio 
technoleg wrth ddysgu a'ch bod yn mwynhau grym y cyfryngau cymdeithasol, gallem ni fod 
yn chwilio amdanoch chi. 
 
Os yw hyn yn dechrau teimlo'n iawn i chi, yna bydd eich cais yn gallu dangos, ond heb fod 
yn gyfyngedig i: 
 
➢ Cymhwyster Lefel 3 neu 4 mewn maes perthnasol.  Byddai hyn yn cynnwys 

meysydd fel Digidol, Gweinyddu Busnes, neu Addysg.   



➢ Yn bendant, byddwch chi'n rhywun sy'n gweithio ac yn chwarae gyda thechnoleg, a 
byddwch chi'n cael yr wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a'r arloesiadau 
diweddaraf 

➢ Gall gwasanaethu i gwsmeriaid fod yn rhan o'ch profiad 
➢ Byddwch chi'n gallu teithio i leoliadau amrywiol o fewn Gwent os oes angen ac yn 

teimlo'n hyderus i wneud hynny  
 
Eisiau gwybod rhagor? Cysylltwch â Cheri Jones ar:  
 
 07850 201925 
 Jonesc37@caerffili.gov.uk   
 
Mae'r swydd yn cynnwys Lwfans Defnyddiwr Car Achlysurol Cymeradwy, felly, mae 
mynediad at gerbyd at ddibenion gwaith yn ofynnol. 
 
Cynhelir sgrinio cyn cyflogaeth trylwyr yn ystod y broses recriwtio.  
 
 
Dyddiad Cau: 10 Chwefror 2023 – 12:00am, hanner nos 
 
Dyddiad Dyddiad Cyfweliadau: 21 Chwefror 2023 
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