
 
 
Teitl:    Gweithiwr Cymdeithasol - Teuluoedd yn Gyntaf 
 
Lleoliad: Gweithio Ystwyth / Canolfan Plant Integredig Blaenau, 

Blaenau, NP13 1BN 
 
Cyfarwyddiaeth:  Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwasanaethau Plant 
 
Swydd Rhif:   BG14858 
 
Cyflog:   Gradd 8 (£34,373 - £38,553) 
 
Oriau:    37 yr wythnos 
 
Contract:   Cyfnod Sefydlog (hyd 31 Mawrth 2023) 
 
 
Crynodeb Swydd 
 
Mae gan Gwasanaethau Plant Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent gyfleoedd 
cyffrous ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol yn ein gwasanaeth Teuluoedd yn Gyntaf. 
 
 
Hysbyseb Lawn 
 
Rydym yn chwilio i recriwtio Gweithiwr Cymdeithasol i gynorthwyo a grymuso defnyddwyr 
gwasanaeth i ddatblygu eu potensial am annibyniaeth a'u galluogi i weithredu dewisiadau 
lle bynnag sy'n bosibl. 

Byddwch yn gweithio gydag ysgolion uwchradd a chynradd, gwasanaethau cymdeithasol a 
phartneriaid lleol i wella bywyd plant a phobl ifanc drwy oresgyn rhwystrau i ddysgu. 
 
Bydd gennych eich llwyth achosion eich hun ac yn sicrhau y caiff cynlluniau eu gweithredu 
a byddwch yn monitro cynnydd sy'n cynnwys defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr ac 
asiantaethau proffesiynol. 
 
Mae'n hanfodol fod gennych brofiad o weithio gyda phlant a theuluoedd, bod gennych 
DipSW/gradd neu gymhwyster gwaith cymdeithasol cyfwerth cydnabyddedig a'ch bod wedi 
cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae'n hollbwysig fod gennych ymroddiad i 
weithio mewn partneriaeth gyda theuluoedd, eich tîm a gweithwyr proffesiynol eraill, gan 
helpu i greu rhywle y mae gan blant lais ac y cânt eu clywed. 

Felly os hoffech fod yn rhan o'n gweithlu ar gyfer y dyfodol, ac adeiladu eich gyrfa gyda ni, 
hoffem glywed gennych! 

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 lenwi cais am Ddatgeliad Cofnodion Troseddol. 
 
Dyddiad Cau: 01/09/2022  
 
Dyddiad Cyfweliadau: 14/09/2022 

 
 

 

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

