
 
 
Teitl:   Gweithiwr Cymdeithasol - Gwasanaethau Plant 
   
Lleoliad: Gweithio Ystwyth / Canolfan Adnoddau Teulu, Heol Beaufort, 

Glynebwy, NP23 5LH 
 
Cyfarwyddiaeth: Gwasanaethau Cymdeithasol 
 
Cyfeirnod:  BG14151 
 
Cyflog:  Gradd 8 (£34,373 to £38,553) 
 
Oriau:   37 awr yr wythnos 
 
Contract:  Cyfnod sefydlog- 28.02.2023 
 
 
 
Crynodeb Swydd 
 
Darparu a datblygu lefel estynedig o asesiad gwaith cymdeithasol a rheoli gofal yn unol â 
pholisi a gweithdrefn yr Awdurdod. 
 
 
Hysbyseb Lawn 
 
 
Mae Gorchymyn Gwarcheidiaeth Arbennig yn rhoi lleoliad cyfreithiol ddiogel i blentyn nes 
mae'n cyrraedd deunaw oed. Gall fod yn amgen cadarnhaol i fabwysiadu oherwydd ei fod yn 
cadw ymdeimlad y plentyn o hunaniaeth a pherthyn. Mae gan Warcheidwaid Arbennig 
gyfrifoldeb rhiant i ofalu am y plentyn a gwneud yr holl benderfyniadau am eu magwraeth. 
Cafodd llawer o'r plant yma eu lleoli gydag aelodau o'r teulu neu bobl gyda chysylltiad fel 
canlyniad i drafodion llys a gychwynnwyd gan yr Awdurdod Lleol. Mae llawer o'r plant yn hŷn 
a byddant wedi profi nifer o brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod tra yng ngofal eu 
rhieni/gofalwyr. 
 
Byddwch yn cynnig cefnogaeth, cyngor ac arweiniad i Warcheidwaid Arbennig o fewn a thu 
allan i'r Awdurdod Lleol ac yn cyfrannu at eu hyfforddiant cyfredol i'w galluogi i ofalu'n 
effeithlon am blant a phobl ifanc agored i niwed yn unol â pholisïau'r Adran a'r canllawiau 
cenedlaethol a rhanbarthol ar gyfer Gorchymyn Gwarcheidiaeth Arbennig. 
 
Byddwch yn gallu rheoli llwyth achos yn effeithlon, trefnu a hwyluso grwpiau cefnogaeth a 
hyfforddiant a pharatoi adroddiadau ar gyfer amrywiaeth o gynulleidfaoedd a gweithredu fel 
eiriolydd er budd gorau'r defnyddwyr gwasanaeth. Byddwch yn cynrychioli Gwasanaethau 



Cymdeithasol mewn gosodiadau aml-ddisgyblaeth a chydymffurfio gyda holl bolisïau 
perthnasol y Fwrdeistref Sirol. 
 
Mae gofynion hanfodol yn cynnwys: CQSW: Diploma neu BA Anrhydedd mewn Gwaith 
Cymdeithasol, cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru, profiad gwaith cymdeithasol mewn 
Gwasanaethau Plant neu Oedolion yn cynnwys lleoliadau, gwybodaeth am ddeddfwriaeth, 
rheoliadau a safonau cyfredol. Mae'n rhaid i chi hefyd fod yn hyddysg mewn technoleg 
gwybodaeth, meddu ar sgiliau effeithlon ar gyfer negodi a datrys problemau a gwybodaeth o 
ymarfer gwrth-wahaniaethol. 
 
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. 
 
Dyddiad Cau:  05.05.2022 
 
Dyddiad Cyfweliadau: 13.05.2022 

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

