
  

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac rydym yn gwahodd ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned. 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau yn y Gymraeg a’r Saesneg a byddwn yn ymateb  

yn gydradd i’r naill iaith ac yn ymateb yn eich iaith ddewisol heb oedi. 
 

 

 

 

 
 

 
 

TECHNEGYDD CYNNAL A CHADW 
 

Adran Rheolaeth Adnoddau 

Parhaol, 37 awr yr wythnos  

GTAGC Gradd 06 £25,419 – £28,226 y flwyddyn 
 

Rydym yn awyddus i benodi Technegydd Cynnal a Chadw i ymuno â thîm presennol yr Adran Rheolaeth 

Adnoddau yn barhaol. 
 

Mae'r rôl yn bennaf yn archwilio ac yn cynnal eiddo ar draws ein safleoedd yng Ngogledd Cymru. Yn aml 

yn gweithio mewn gwahanol leoliadau mewn amgylcheddau amrywiol, gall y rôl fod yn agored i faw a 

llwch ac efallai y bydd angen codi offer trwm ar adegau. 
 

Gyda sgiliau trefnu a chynllunio cryf, bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus gynllunio ei amserlen waith ei 

hun a chwblhau tasgau'n annibynnol o fewn eu maes cyfrifoldeb yng Ngogledd Cymru. Bydd angen 

iddynt hefyd fod yn gyfathrebwr effeithiol, gan ymdrin â chydweithwyr mewnol a sefydliadau allanol, yn 

ogystal ag aelodau'r cyhoedd wrth gyflawni eu dyletswyddau. 
 

Bydd angen i ymgeiswyr ddangos (gyda thystiolaeth) yn erbyn y meini prawf hanfodol a amlinellir yn y 

disgrifiad swydd a manyleb y person, gan gynnwys: 

• Meddu ar y gallu i wneud gwaith cynnal a chadw adeiladau cyffredinol gyda thuedd at waith 

plymwr e.e. Gosod, cynnal a chadw a thrwsio systemau a gosodiadau plymio/gwresogi, gosod a 

thrwsio amrywiol offer cartref, problemau draenio torri, weldio a chydosod pibellau, tiwbiau, 

ffitiadau, a gosodiadau. 

• Meddu ar y gallu i archwilio a phrofi systemau plymio/Gwresogi ar gyfer diogelwch, ymarferoldeb, a 

chydymffurfio â'r cod. 

• Delio ag ymholiadau ac ymateb i alwadau i ddatrys problemau a'u datrys. 

• Paratoi amcangyfrifon cost. 

• Trwydded yrru lawn y Deyrnas Unedig. 

• Meddu ar y gallu i asesu risg pob agwedd ar ddyletswyddau dyddiol a chymryd y camau priodol. 

• Meddu ar wybodaeth dda am ddaearyddiaeth Gogledd Cymru. 

• Mae’r gallu i gynnal sgwrs syml yn y Gymraeg at Lefel 2 yn hanfodol ar gyfer y swydd hon (o fewn y 

cyfnod prawf 12 mis os nad yw eisoes wedi ei brofi yn ystod y broses ymgeisio – bydd cefnogaeth ar 

gael fel bo angen) 

Gan y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn mynychu safleoedd ac eiddo'r Gwasanaeth Tân ac Achub a 

Heddlu Gogledd Cymru, mae'r rôl hefyd yn amodol ar ganiatâd Fetio Personél Di-Heddlu (NPPV) 

llwyddiannus. Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus gwblhau ffurflenni fetio er mwyn galluogi'r 

gwiriadau hyn i gael eu gwneud cyn cychwyn.  
 

Mae'r rôl hon yn cynnwys teithio i wahanol leoliadau Gwasanaeth ar draws Gogledd Cymru. Ar gyfer 

elfennau swyddfa’r rôl, gall y swyddfa ddynodedig fod yn unrhyw un o leoliadau presennol y Gwasanaeth 

Tân ac Achub a bydd yn cael ei thrafod gyda’r ymgeisydd llwyddiannus, gyda’r gallu i wneud gwaith 

ystwyth hefyd ar gael.  
 

I ymgeisio, cwblhewch a chyflwynwch eich pecyn cais drwy e-bost i: 

hrdesk@tangogleddcymru.llyw.cymru 

 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais ydi hanner dydd, 07.09.2022 
Byddwn yn glynu wrth y dyddiad cau yn llym ac ni fydd eithriadau.  
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