
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anelu’n Uchel Blaenau Gwent 
Cyfle Prentisiaeth 
Prentis Cynorthwyydd Gofal 
Swydd – 

Dyddiad Cau – 12/12/2021 

Bydd y swydd hon yn gweithio ar draws ein 
gwasanaethau i helpu cefnogi ein staff i gyflwyno 
gwasanaethau rheng flaen sy’n cefnogi annibyniaeth y 
person, cefnogi a chadw diogelwch yn yr amgylchedd, a 
galluogi pobl i gyflawni eu potensial llawn mewn byw’n 
annibynnol. Rydym yn edrych am rywun sydd â 
diddordeb mewn gyrfa werth chweil, a all ychwanegu 
gwerth i fywydau pobl eraill. 

Prif Ddiben y Swydd 
⚫ Byddwch yn gweithio gyda’n staff i gefnogi 

defnyddwyr gwasanaeth a chyflawni tasgau gofal  

personol, fel a nodir yn y cynllun gofal. 

⚫ Byddwch yn gweithio i gefnogi a hyrwyddo 
annibyniaeth Defnyddwyr Gwasanaeth, gan 
ddangos parch, urddas a gwerth. 

⚫ Byddwch yn parhau’n wyliadwrus am arwyddion o 
ofid neu bryder, unrhyw waethygiad mewn iechyd 

corfforol a/neu meddwl a rhoi adroddiad am hyn. 

⚫ Byddwch yn dysgu sut caiff ein gwasanaethau eu 
rhedeg a chyfrannu at sicrhau eu bod yn dilyn y 
cynllun a beth i’w wneud os nad ydynt. 

⚫ Byddwch yn rhannu arfer gorau gyda’ch 
cydweithwyr i awgrymu ffyrdd o ddarparu 

cefnogaeth arfer gorau. 

⚫ Gwneud tasgau personol fel cefnogi Defnyddwyr 
Gwasanaeth i mewn/mas o’r gwely, bwyta, yfed, 

gwisgo etc. 

⚫ Cymorth gyda thasgau domestig fel cadw 

glanweithdra eu cartrefi, paratoi bwyd etc. 

⚫ Rhoi anogaeth i Ddefnyddwyr Gwasanaeth, yn 
dibynnu ar eu gallu, i gymryd rhan mewn 

gweithgareddau cymdeithasol 

⚫ Cynorthwyo’r rheolwyr i gadw perthynas dda gyda’r  
rhai sy’n gysylltiedig fel rhan o’r pecyn gofal. 

⚫ Gweithio yn unol â Phecyn Gofal Defnyddwyr 
Gwasanaeth a safonau gofal cartref a nodir gan 
Gofal Cymdeithasol Cymru. 

⚫ Rydym yn rhoi cefnogaeth i’n defnyddwyr 
gwasanaeth 24/7 ac mae ein staff yn gweithio 

patrwm shifftiau. 

Gofyniad Mynediad 
⚫ O leiaf 18 oed. 

⚫ Byw o fewn Blaenau Gwent neu’n gallu teithio’n 
annibynnol i leoliadau gwaith. 

Oriau Gwaith 

⚫ 30 awr, patrwm shifft dros gyfnod 7 diwrnod. 

⚫ Seiliedig ar draws Blaenau Gwent 

⚫ Cyfnod prentisiaeth am 2 flynedd 

Cyflog 

⚫ Graddfa cyflog cychwynnol 2 £18,198 pro rata 

 
I gael mwy o wybodaeth Ffôn: 01495 355508 

I wneud cais anfonwch eich CV at: 

sap@blaenau-gwent.gov.uk 

 

      



 


