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DIBEN Y SWYDD
Gweithio’n agos gyda grwpiau bregus mewn cymunedau yng Ngogledd Cymru (h.y.
defnyddwyr alcohol a chyffuriau, yr henoed, pobl anabl) a darparu cyngor, arweiniad ac offer
diogelwch i gyfrannu at eu hiechyd a’u lles.
PRIF DDYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU
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Rhoi cyngor am ddiogelwch cartref i grwpiau o’r fath, gan gynnwys y rhai ag
anabledd.
Cwblhau asesiadau diogelwch yn y cartref.
Gweithio mewn ffordd ragweithiol gyda chymunedau, ac adnabod perygl sydd
mewn perygl o dân.
Cynorthwyo staff y Gwasanaeth Tân ac Achub i ddarparu gwasanaethau diogelwch
yn y cartref gan gynnwys addysgu a rhoi cyngor ynghylch y math o bryderon
diogelwch amrywiol sydd can y cyhoedd.
Gweithio’n agos gydag asiantaethau perthnasol eraill, rhai cyhoeddus, preifat a
gwirfoddol, i gyfrannu tuag at iechyd a lles pobl fregus a allai fod mewn mwy o
berygl o ddioddef tân neu’n fwy agored i niwed.
Atgyfnerthu’r gwaith partneriaeth a wneir gan y Gwasanaeth Tân ac Achub.
Trefnu digwyddiadau a rhoi cyflwyniadau i grwpiau bregus ac i bartneriaid
cysylltiedig.
Darparu adroddiadau ar y gwaith a wnaethpwyd neu sydd yn yr arfaeth.
Cadw at y drefn Diogelu Gwybodaeth yn unol â’r Ddeddf Gwarchod Data, a
chyflawni dyletswyddau sy’n ymwneud â rheoli allweddi amgryptio, gan sicrhau bod
y Gwasanaeth yn cadw at weithdrefnau diogelwch.
Unrhyw ddyletswyddau eraill dan gyfarwyddyd y Swyddog Goruchwyliol, sy’n cydfynd â’r swydd a’r raddfa gyflog.

CYFRIFOLDEBAU GORUCHWYLIOL
Dim

CYFRIFOLDEB ARIANNOL
Dim

CYSWLLT Y TU ALLAN I’CH ADRAN
Aelodau o’r cyhoedd, gwahanol asiantaethau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol, Heddlu
Gogledd Cymru, ardaloedd pob Awdurdod Unedol yn y Gogledd.

GOFYNION IEITHYDDOL
Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg – Lefel 2 – mynnir eich bod yn gallu; deall hanfod sgyrsiau
Cymraeg yn y gwaith. Gallu ymateb i a chynnig cyngor ar geisiadau syml sy’n gysylltiedig â’r
Gymraeg. Gallu gofyn cwestiynau syml a deall ymatebion syml. Y gallu i fynegi barnau mewn
ffordd gyfyngedig cyn belled â bod y pwnc yn gyfarwydd. Deall cyfarwyddiadau pan fydd iaith
syml yn cael ei ddefnyddio.

ARCHWILIADAU CYFLOGAETH / GOFYNION ARBENNIG
Yn amodol ar Wiriad Cofnodion Troseddol Ehangach

HYFFORDDIANT GORFODOL
Dim.

ARALL
Dim.

GOFYNION PERSON
Asesu’r gofynion a chymwyseddau recriwtio
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HANFODOL Hebddynt ni ellir penodi’r unigolyn
 Addysg hyd at NVQ Lefel 2 neu gyfwerth mewn pwnc yn ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol, neu brofiad
cyfwerth o weithio gyda’r grŵp targed a nodwyd.
 Gwybodaeth a dealltwriaeth o anghenion y rhai sydd yn y grŵp targed a nodwyd.
DYMUNOL Rhinweddau ychwanegol a fydd yn cael eu defnyddio wrth wahaniaethu rhwng ymgeiswyr sydd yn cwrdd â’r
meini prawf allweddol .
HANFODOL Hebddynt ni ellir penodi’r unigolyn
 Sgiliau rhagorol mewn Technoleg Gwybodaeth, gan gynnwys gwybodaeth ddigonol o feddalwedd Microsoft Office.
 Gallu rheoli eich amser a’ch llwyth gwaith eich hun, a chwrdd â therfynau amser.
 Gallu gweithio fel rhan o dîm ac yn annibynnol, gan ddefnyddio’ch blaengaredd eich hun.
 Sgiliau cyfathrebu a chyflwyno rhagorol.
 Trwydded yrru lawn ar gyfer gyrru cerbydau ysgafn y Gwasanaeth
 Yn amodol ar Wiriad Cofnodion Troseddol Ehangach
 Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg – Lefel 2 – mynnir eich bod yn gallu; deall hanfod sgyrsiau Cymraeg yn y gwaith.
Gallu ymateb i a chynnig cyngor ar geisiadau syml sy’n gysylltiedig â’r Gymraeg. Gallu gofyn cwestiynau syml a
deall ymatebion syml. Y gallu i fynegi barnau mewn ffordd gyfyngedig cyn belled â bod y pwnc yn gyfarwydd.
Deall cyfarwyddiadau pan fydd iaith syml yn cael ei ddefnyddio.
DYMUNOL Rhinweddau ychwanegol a fydd yn cael eu defnyddio wrth wahaniaethu rhwng ymgeiswyr sydd yn cwrdd â’r
meini prawf allweddol .
 Cymhwyster mewn Iechyd a Diogelwch (CIEH neu IOSH).
 Cymhwyster Cymorth Cyntaf (Cymorth Cyntaf yn y Gwaith 4 diwrnod a gymeradwywyd gan yr Awdurdod
Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE).

