
 
 
Teitl: Uwch-ymarferydd – Tîm Lleoli / Tîm Gorchymyn Gwarcheidiaeth 

Arbennig ac Amser Teulu 
 
Lleoliad: Gweithio Ystwyth / Canolfan Adnoddau i Blant, Heol Beaufort, 

Glynebwy 
 
Cyfarwyddiaeth: Gwasanaethau Cymdeithasol 
 
Rhif y Swydd: BG 
 
Cyflog: Gradd 9, £40,478 – £44,539 pro rata / y flwyddyn 
 
Oriau: 37 awr yr wythnos 
 
Contract: Cyfnod penodol tan 31.03.2025 
 
 
Crynodeb o’r Swydd 
 
Mae’r swydd hon yn hysbyseb allanol sy’n agored i weithwyr parhaol a thymor 
penodol Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent a’r rhai â chymwysterau addas 
nad ydynt yn cael eu cyflogi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent. Ariennir 
y swydd tan 31 Mawrth 2025. 
 
 
Hysbyseb Lawn 
 

Rydym yn chwilio am uwch-ymarferydd gwaith cymdeithasol sy’n greadigol a llawn 
cymhelliant i ymuno â’n Tîm Lleoli prysur. Mae gan y Tîm Lleoli gylch gwaith eang, gan 
gynnwys recriwtio, asesu, hyfforddi a chefnogi gofalwyr maeth a gofalwyr maeth sy’n 
berthnasau, nodi a rheoli ansawdd lleoliadau mewn asiantaethau maethu annibynnol a 
darpariaeth breswyl, asesu a chefnogi’r rhai sydd â Gorchmynion Gwarcheidiaeth Arbennig, 
a’r Tîm Amser Teulu, sy’n sicrhau bod teuluoedd yn gallu treulio amser gyda’i gilydd mewn 
amgylchedd sy’n saff a diogel.  

Bydd y Tîm Lleoli yn cynnig cyfle i chi adeiladu ar eich sgiliau a gwybodaeth bresennol drwy 
ein cefnogi mewn dau faes allweddol: 

Byddwch yn canolbwyntio ar ein gwaith pwysig yn cefnogi’r rhai sy’n gwneud cais am, ac yn 
dal, Gorchmynion Gwarcheidiaeth Arbennig mewn perthynas â phlant sy’n agored i’r tîm. 
Byddwch yn goruchwylio aelodau tîm cymwysedig a’r rhai heb gymwysterau i sicrhau bod 
adroddiadau a gwaith adolygu cynlluniau cymorth yn cael eu cwblhau mewn modd amserol 
ac i safon broffesiynol uchel. Byddwch yn cael y cyfle i ddatblygu eich sgiliau mewn 
cydgysylltu gwasanaethau cymorth i sicrhau adeiladu gwytnwch mewn lleoliadau 
Gorchymyn Gwarcheidiaeth Arbennig. 



Bydd y rôl hefyd yn caniatáu i chi ddatblygu eich sgiliau wrth oruchwylio aelodau o’r Tîm 
Amser Teulu, gan sicrhau bod plant a theuluoedd yn mwynhau amser teulu mewn 
amgylchedd diogel a chefnogol. Byddwch yn cefnogi aelodau’r tîm i gofnodi’n gywir yr 
wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer asesiadau parhaus a orchmynnir gan y llys ac yn sicrhau 
bod teuluoedd yn cael eu cefnogi i ddatblygu eu sgiliau magu plant. Byddwch yn cael y cyfle 
i helpu’r tîm i ddatblygu ei rôl wrth lywio’r broses gynllunio ar gyfer plant ynghyd â 
chydweithwyr o dimau a disgyblaethau eraill. 

Fel uwch-ymarferydd yn y Tîm Lleoli, byddwch hefyd yn cael y cyfle i gefnogi dyletswyddau 
amrywiol niferus y tîm, gan ddirprwyo ar ran y rheolwr a gweithio’n agos gyda holl aelodau’r 
tîm i sicrhau bod y gwasanaeth yn rhedeg yn esmwyth.  

Os hoffech drafod y cyfleoedd hyn yn anffurfiol, cysylltwch â rheolwr y tîm, Kevin Munro, ar 
01495 356039. Edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais. 

I fod yn gymwys ar gyfer y rôl hon, rhaid i bob ymgeisydd feddu ar radd (neu debyg) mewn 
gwaith cymdeithasol a bod wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae profiad 
gofal plant sylweddol ar ôl cymhwyso o fewn tîm gwasanaethau plant statudol hefyd yn 
hanfodol ac mae profiad o oruchwylio staff a/neu fyfyrwyr yn ddymunol. 
 
Cynhelir sgrinio cyn-gyflogaeth trylwyr yn ystod y broses recriwtio. Bydd yn 
ofynnol i ddeiliad y swydd lenwi cais am ddatgelu cofnodion troseddol. 
 
 
Dyddiad Cau: 9.2.23 
 
Dyddiad Llunio Rhestr Fer: 10.2.23 
 
Dyddiad y Cyfweliad:  
 


