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Croeso gan Richard Fairhead,  
Prif Swyddog Tân Cynorthwyol

Pan fydd pobl yn meddwl am y Gwasanaeth Tân ac Achub, byddant yn tueddu 
i feddwl am Ddiffoddwyr Tân yn ymateb i alwadau brys, ac er bod hyn yn wir, 
mae eu rolau a’u cyfrifoldebau o fewn Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru lawer ehangach na’r delweddau traddodiadol hyn.

Yn ogystal â Diffoddwyr Tân, cyflogir pobl mewn amrywiaeth o rolau heriol ac 
amrywiol, ac mae’r gwaith hanfodol a wneir tu ôl i’r llen yr un mor hanfodol i 
sicrhau fod Gogledd Cymru’n ardal fwy diogel i fyw ynddi, i weithio ynddi ac i 
ymweld â hi. 

Rydym yn deall gwerth atal yn y lle cyntaf ac mae ein timau Diogelwch Tân yn 
gwneud llawer iawn o waith i amddiffyn pobl ac eiddo Gogledd Cymru drwy 
ostwng nifer yr achosion o dân a’i effeithiau.

Mae ein timau diogelwch y gymuned yn cynnal archwiliadau diogel ac 
iach mewn cartrefi yn y cymunedau, gan sicrhau bod aelodau bregus ein 
cymunedau’n derbyn cyngor a chefnogaeth i gadw’n ddiogel, tra bod ein timau 
diogelwch tân ar gyfer busnesau yn cynnal archwiliadau diogelwch mewn 
busnesau ac eiddo dibreswyl yn y rhanbarth. Ond yr un pwrpas sydd gan y 
ddau dîm, sef cadw pobl yn ddiogel.

Mae ein timau Diogelwch Tân yn teimlo’n angerddol am ddiogelwch a 
chymerant gamau gweithredol i roi gwybodaeth, cyhoeddusrwydd ac anogaeth 
i atal tanau, a’r colli bywyd a’r anafiadau mewn cartrefi a gweithleoedd.

Ein gwerthoedd crai yw ymgyrraedd at ragoriaeth, gan wasanaethu cymunedau 
Gogledd Cymru a thrin pobl yn dda. Rydym yn awyddus i gael pobl sydd â’r un 
gwerthoedd i ymuno â’n tîm i’n helpu i wneud Gogledd Cymru’n ardal ddiogel i 
fyw ynddi, i weithio ynddi ac i ymweld â hi. 
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Pwy ydym ni

Yng Ngwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru, ein pwrpas yw Atal, 
Amddiffyn ac Ymateb. I wneud hyn 
rydym yn cyflogi mwy na 850 o staff 
mewn rolau gweithredol a chymorth.

Rydym yn helpu i ddiogelu ardal tua 
2,400 milltir sgwâr gyda phoblogaeth 
amcangyfrifiedig o dros 700,000 yn 
ogystal â channoedd o filoedd o 
dwristiaid ac ymwelwyr sy’n dod i 
Ogledd Cymru bob blwyddyn.

Ar gyfartaledd, byddwn yn cael ein 
galw at tua 2,000 o danau a 1,000 o 
argyfyngau nad ydynt yn ymwneud 
â than, megis damweiniau ar y ffordd 
a llifogydd bob blwyddyn. Byddwn 
hefyd yn mynychu tua 2,00 o alwadau 
diangen hefyd.

Byddwn yn gweithio llawer iawn ar 
gynlluniau i atal tân drwy ymweld 
â phobl yn eu cartrefi, mynychu 
digwyddiadau, siarad gyda phlant 
a phobl ifanc, a gweithio gyda 
phartneriaid i addysgu ac i rannu 
gwybodaeth gyda chymunedau lleol. 
Byddwn hefyd i’n gweld yn gyson ar y 
cyfryngau gan gynnwys y cyfryngau 
cymdeithasol.

I gael rhagor o wybodaeth am y 
Gwasanaeth ewch i’n gwefan: www.
tangogleddcymru.llyw.cymru.

Mae GTAGC yn lle hwyliog a 
chyfeillgar i weithio ynddo, gyda 
diwylliant hynod gefnogol ac un lle 
rydym yn gweithio’n galed i wreiddio 
ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn 
wirioneddol ym mhopeth a wnawn 
a sut rydym yn ei wneud. Gallwch 
ddarllen mwy am ein Gwerthoedd 
Craidd isod.

Rhan arall o’n gwaith yw rôl gorfodaeth 
diogelwch tân, felly byddwn yn 
ymweld â busnesau a gweithleoedd i 
wneud yn siŵr fod y bobl sy’n gyfrifol 
am yr adeiladau yn cynnal safon eu 
trefniadau diogelwch.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru yn lle proffesiynol a 
chyfeillgar i weithio ynddo. Gallwn 
gynnig diwylliant cefnogol lle byddwn 
yn gweithio’n galed i gynnal ein 
gwerthoedd craidd.

Gallwch ddarllen mwy am ein 
Gwerthoedd Craidd ar y dudalen nesaf.

Am fwy o wybodaeth am y 
Gwasanaeth, ewch i wefan 
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru.

https://www.northwalesfire.gov.wales/
https://www.northwalesfire.gov.wales/
https://www.northwalesfire.gov.wales/
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Y Rôl

Yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, mae pawb yn cyfrannu 
mewn rhyw ffordd i helpu i amddiffyn ein cymunedau a’r amgylchedd 
naturiol.

Gan weithio o fewn y tîm Diogelwch Tân, byddwch yn cynnig cefnogaeth 
weinyddol lawn a chefnogaeth i’r timau Diogelwch Tân Cymunedau a 
Busnesau yn rhanbarthau Siroedd Gwynedd ac Ynys Môn. Chi fydd y 
cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau llafar ac ysgrifenedig i’r adran, ac fe 
allai hyn fod gan aelodau o’r cyhoedd, asiantaethau partner a sefydliadau 
allanol  neu’n fewnol gan gydweithwyr ac aelodau o’r criw. Mae’n hanfodol 
felly eich bod chi’n gyfathrebwr effeithiol sy’n gallu canolbwyntio ar roi 
gwasanaeth proffesiynol i’r cwsmer er mwyn helpu’r rhai su’n cysylltu â’r 
tîm.

Mae derbyn atgyfeiriadau am archwiliadau diogel ac iach yn rhan 
allweddol o’r rôl, a bydd y rhain yn cael eu derbyn ar y ffôn, drwy 
e-bost ac wyneb yn wyneb. Dylech fedru gweithio’n fanwl i gofnodi eu 
gwybodaeth sensitif a chyfrinachol yn fanwl ar y system rheoli cofnodion 
er mwyn i aelodau addas o’r tîm weithredu ar y cyfeiriadau.

Drwy drefnu a chefnogi cyfarfodydd, byddwch yn paratoi agendâu, yn 
cymryd nodiadau ac yn llunio nodiadau cyfarfodydd. Byddwch hefyd 
yn rhoi cefnogaeth weinyddol i holl aelodau o’r tîm, gan gynnwys 
teipio llythyrau ac adroddiadau, cynhyrchu ystadegau o’r system rheoli 
cofnodion a ffeilio. Bydd angen i chi feddu ar sgiliau Microsoft Office 
rhagorol a bod yn gyfarwydd â phecynnau fel Word ac Excel. 

Gan eich bod yn ymwneud â phobl ac yn gweithredu fel y cyswllt cyntaf 
pan ddaw ymholiadau, mae’n hanfodol eich bod chi’n gallu siarad 
Cymraeg yn rhugl er mwyn gallu siarad gyda phobl yn eu hiaith ddewisol 
pan fyddant yn cysylltu gyda’r adran.

Mae rôl y Cynorthwydd Cymorth Busnes yn un brysur ac amrywiol a 
bydd angen i chi reoli eich amser eich hun er mwyn gwneud yn siŵr fod 
tasgau’n cael eu cwblhau o fewn y terfyn amser. Hefyd, bydd angen i chi 
fod yn hyblyg gan allu addasu i newidiadau drwy’r diwrnod gwaith er 
mwyn gallu ymateb i ymholiadau wrth iddynt gael eu derbyn.
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Gallwn gynnig i chi

Tal  
Gradd NWFRS 03 
Tal: Cychwyn ar £22,369 gan godi i £23,194 y flwyddyn

Oriau gwaith 
Mae’r swydd hon ar sail 37 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener 
ond fe gynigwn gryn hyblygrwydd ac rydym yn ymdrechu gymaint ag y 
gallwn i gefnogi staff i gael cydbwysedd rhwng bywyd gwaith a chartref. 
Yn ddiweddar rydym wedi cyflwyno polisi gweithio ystwyth i hyrwyddo 
gweithio rhithiol ac yn y cartref lle bo’n ymarferol ac fe fyddwn yn trafod 
hyn gyda chi yn y cyfweliad.

Buddion Cyflogaeth 
• Hawl i wyliau blynyddol hael, yn cychwyn ar 24 diwrnod y flwyddyn, 

yn ogystal â gwyliau cenedlaethol
• Cynllun amser Fflecsi sy’n caniatáu i staff weithio’n hyblyg
• Darparu gwisg Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
• Mynediad i gyfraniad gweithwyr o Gynllun Pensiwn Llywodraeth 

Leol
• Byddwn yn cynnig hyfforddiant, cefnogaeth ac arweiniad i 

ddatblygu eich potensial
• Cefnogaeth iechyd, ffitrwydd a lles, gan gynnwys iechyd 

galwedigaethol, cefnogaeth cydweithiwr, hyrwyddwyr iechyd 
meddwl, therapyddion corfforol a mynediad i gampfeydd y 
Gwasanaeth

• Ystod o fuddion eraill megis cynllun beicio i’r gwaith a mynediad i 
bris gostyngol mewn cannoedd o siopau, hamdden a darparwyr 
gwasanaethau.
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Disgrifiad Swydd

Teitl y Swydd Cynorthwydd Cymorth Busnes, Swyddfeydd 
Diogelwch Ardal

Adran Swyddfeydd Diogelwch Ardal

Atebol i Rheolwr Diogelwch Cymunedol a Rheolwr 
Ardal

Lleoliad Amrywiol 

Pwrpas Cyffredinol y Swydd 
Darparu cymorth busnes i’r Swyddogion Diogelwch Ardal, sy’n cynnwys 
cadw a diweddaru cofnodion. Darparu cymorth busnes ymhob agwedd 
berthnasol i effeithlonewydd y swyddfa Ardal, a bod yn bwynt cyswllt 
cyntaf wrth ateb ymholiadau’n ddigidol ac ar y ffôn.

Y Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau
1. Mewnbynnu data ystadegol i’r System Rheoli Cofnodion 

Diogelwch Tân (RMS), a defnyddio adroddiadau perthnasol i 
gynhyrchu ystadegau.

2. Dewis, paratoi a darparu ffeiliau a ffurflenni i’w defnyddio gan 
bersonél diogelwch tân a gweithredol.

3. Darparu cefnogaeth weinyddol lawn i bersonél Diogelwch Tân 
Cymunedol a Busnes a phersonél gweithredol, yn cynnwys 
prosesu geiriau a mewnbynnu data.

4. Cynorthwyo gyda datblygu systemau gwaith yn y swyddfa Ardal i 
wella trefniadaeth y sefydliad.

5. Ymgymryd â gwaith ffeilio, yn ddigidol yn bennaf.

6. Cadw cofnodion storfeydd a deunydd ysgrifennu, ac ailarchebu 
pan fo angen.

7. Monitro blychau e-bost, ac ateb y ffôn a chyflawni dyletswyddau 
derbynfa fel y bo angen.

8. Trefnu, a pharatoi post mewnol a danfoniadau allanol sydd yn 
cyrraedd y swyddfa ac sydd angen eu hanfon.

9. Cymryd, llunio a dosbarthu nodiadau gwahanol gyfarfodydd ar 
draws yr Ardal/Gwasanaeth.

10. Darparu cymorth cyfrinachol yn rheolaidd i gyfarfodydd dan 
gadeiryddiaeth swyddogion diogelwch tân mewn gwahanol 
leoliadau, a holi’r rhai sy’n mynychu a ydynt ar gael.

11. Cysylltu â Rheolwyr Llinell i gadarnhau llwyth gwaith a’r gofynion.

12. Bydd gofyn i ddeiliad y swydd gyflawni dyletswyddau ychwanegol 
yn ôl y galw i gwrdd ag anghenion y Gwasanaeth.

Cyfrifoldebau Goruchwilio
Dim ar wahân i oruchwylio myfyrwyr ar leoliadau profiad gwaith yn 
achlysurol. 

Cyfrifoldeb Cyllidol
Dim 

Cysylltiadau y tu Hwnt i Adran y Swydd
Yr Adran Diogelwch Tân.  
Cynorthwyydd Gweithredol. 
Y cyhoedd. 
Gwasanaethau tân ac achub eraill ac awdurdodau partner. 
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Manylion y Person 

Qualifications, 
Knowledge, 
Experience

Hanfodol 
Y nodweddion na ellid penodi deiliad y swydd hebddynt

Cymhwyster NVQ lefel 3 mewn Gweinyddiaeth neu gymhwyster cyfartal a/neu cyfnod cyfartal o brofiad gweinyddol perthnasol a 
chydnabyddedig. 

Sgiliau Microsoft Office rhagorol a defnyddio technoleg gwybodaeth arall i lefel ganolradd, sy’n cynnwys sgiliau mewnbynnu a theipio.

Dewisol 
Nodweddion ychwanegol y gellir eu defnyddio i ddewis rhwng ymgeiswyr sy’n bodloni’r holl feini prawf hanfodol

Profiad o baratoi agendâu a nodiadau cyfarfodydd.

Profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd swyddfa.

Skills

Hanfodol 
Y nodweddion na ellid penodi deiliad y swydd hebddynt

Sgiliau cyfathrebu wedi eu profi, gyda’r gallu i ddelio gydag ymholiadau gan bartïon mewnol ac allanol

Y gallu i flaenoriaethu gwaith a chwblhau gwaith mewn da bryd. Gweithio yn bositif dan bwysau.

Mae’n ofynnol bod ymgeiswyr yn frwdfrydig, ac yn gallu gweithio ar ei liwt eu hunain ac fel rhan o dîm.

Bodloni Gwiriad Cofnodion Troseddol yn Foddhaol – Gwiriad Sylfaenol.

Dewisol 
Nodweddion ychwanegol y gellir eu defnyddio i ddewis rhwng ymgeiswyr sy’n bodloni’r holl feini prawf hanfodol

Mae Cymraeg Lefel 4 - Siarad a Gwrando – yn disgwyl eich bod yn gallu: Cynnal sgwrs achlysurol estynedig ynglŷn â materion gwaith neu 
allu gwneud cyflwyniad gyda lefel dda o ruglder ac ystod mynegiant. Mae’n bosib y byddai angen i chi newid i iaith arall ar brydiau i ateb 
cwestiynau annisgwyl neu egluro pwyntiau cymhleth neu wybodaeth dechnegol. Gallu cyfrannu’n effeithiol mewn cyfarfodydd a seminarau o 
fewn maes eich gwaith. Dadlau o blaid/yn erbyn achos.

*Bydd angen cyflwyno tystiolaeth o gymwysterau i’w gwirio cyn cadarnhau’r apwyntiad
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Sgiliau Cymraeg

Yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, credwn y dylid trin y 
Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal wrth ymwneud  â bywyd cyhoeddus 
yng Nghymru. Rydym yn ymfalchïo ein bod wedi cymryd mater yr iaith 
o ddifrif ers blynyddoedd lawer. Drwy gydnabod ein dyletswydd foesol 
a chyfreithiol i amddiffyn etifeddiaeth ddiwylliannol yr ardal a chyfarfod 
â disgwyliadau’r gymuned leol, rydym hefyd yn cydnabod buddiannau 
cadarnhaol y gwasanaeth i weithredu ein holl fusnes cyhoeddus yn y 
ddwy iaith. Achub bywydau a lleihau risg yw calon ein gwaith – ac mae 
mater yr iaith yn hanfodol i lwyddiant hyn.

Yn ddelfrydol, y gallu i gyfathrebu’n hyderus ac yn rhugl yn y Gymraeg, 
ond byddwn yn ystyried ceisiadau gan unigolion sydd wedi ymrwymo i 
wella eu sgiliau iaith Gymraeg. Fel gwasanaeth cyhoeddus, gofynnwn i 
staff feddu ar sgiliau siarad Cymraeg sy’n gyfateb i lefel 2, fel y nodir isod. 
Os nad oes gennych chi’r sgiliau yma, byddem yn eich cefnogi i gyrraedd 
hyn o fewn 12 mis o ddechrau’r rôl. 

Maes Sgil Lefel 2 Gofynion Safonnau’r Iaith Gymraeg

Gwrando / siarad • Ddeall rhan helaeth o sgwrs yn y gwaith. 
• Ymateb i geisiadau syml yn ymwneud â’r gwaith a 

cheisiadau am wybodaeth ffeithiol. Gofyn cwestiynau 
syml a deall atebion. 

• Rhoi barn mewn modd cyfyngedig, cyn belled â bod 
y testun yn gyfarwydd. 

• Deall cyfarwyddiadau pan fo iaith syml yn cael ei 
defnyddio.

Darllen • Ddeall gwybodaeth ffeithiol ac arferol a chynnwys 
gwybodaeth anarferol ar faterion ymwneud â’ch 
maes gwaith, e.e. mewn llythyrau safonol, pamffledi.

Ysgrifennu • Ysgrifennu nodiadau syml, cofnodi gwybodaeth syml 
ar ystod eithaf cyfyng o faterion yn ymwneud â’ch 
profiadau personol neu o fewn eich maes gwaith.

Lefel 4 yw gofynion yr iaith Gymraeg ar gyfer y swydd hon ac fe nodir 
y sgiliau gofynnol isod. Disgwylir y byddwch yn cyflawni hyn o fewn 
amserlen y cytunwyd arni, a byddwn yn eich cefnogi i gyflawni hyn. 

Maes Sgil Lefel 4 Gofynion Safonnau’r Iaith Gymraeg

Siarad/Gwrando • Cynnal sgwrs achlysurol estynedig ynglŷn â 
materion gwaith neu allu gwneud cyflwyniad gyda 
lefel dda o ruglder ac ystod mynegiant. Mae’n bosib 
y byddai angen i chi newid i iaith arall ar brydiau 
i ateb cwestiynau annisgwyl neu egluro pwyntiau 
cymhleth neu wybodaeth dechnegol. 

• Gallu cyfrannu’n effeithiol mewn cyfarfodydd a 
seminarau o fewn maes eich gwaith.

•  Dadlau o blaid/yn erbyn achos.

Darllen • Gallu darllen a deall gwybodaeth yn eithaf cyflym 
cyn belled nad oes defnydd o eirfa anarferol ac nad 
oes gwybodaeth gymhleth neu dechnegol o’i fewn.

Ysgrifennu • Gallu paratoi llythyrau ffurfiol o nifer o fathau 
cyfarwydd megis ymholiad, cwyn, cais ac ymgeisio.

• Gallu gwneud nodiadau’n bur fanwl mewn 
cyfarfodydd neu arddywediad syml. 

• Gallu ysgrifennu adroddiad /dogfen sy’n berthnasol i 
faes y swydd
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Recruitment Timeline

Gweithgarwch Recriwtio Dyddiad

Dyddiad cau 10:00 ar 03/04/2023

Cau rhestr fer (rheolwr recriwtio) w/d 03/04/2023

Asesiadau ar-lein w/d 03/04/2023

Cyfweliadau w/d 10/04/2023

Sut i ymgeisio

Mae’r ffurflenni cais i’w gweld ar wefan y Gwasanaeth Tan ac Achub 
Gogledd Cymru ac fe ddylid dychwelyd y Ffurflenni Cais ar e-bost i 
recruitment@tangogleddcymru.llyw.cymru neu drwy gysylltu a’r Tim 
Recriwtio ar 01745 535281.

Gofynnir i chi beidio danfon eich CV gyda’r Ffurflen Gais gan mai dim 
ond y wybodaeth a roddir ar y Ffurflen Gais fydd yn cael ei ddefnyddio 
wrth greu rhestr fer.

Byddai’n ddefnyddiol pe gallech roi gwybod i ni mewn da bryd os hoffech 
chi i ni wneud unrhyw addasiadau rhesymol i chi. 

Pan fyddwch yn cwblhau eich cais, gofynnir i chi ymgyfarwyddo gyda’r 
Disgrifiad Swydd a’r Manylion Person yn y pecyn gwybodaeth recriwtio 

fel eich bod yn deall y rol a’r gofynion ynglŷn a chymwysterau, sgiliau a 
phriodoleddau hanfodol ar gyfer y rol. Mae eich cyfle o fod ar y rhestr fer 
am gyfweliad yn seiliedig ar y wybodaeth a roddwch ar eich ffurflen gais.

Sicrhewch eich bod yn anfon eich cais cyn y dyddiad cau gan nad yw 
ceisiadau hwyr yn cael eu derbyn.

Os oes ydych yn cael unrhyw broblem cael gafael ar y ffurflen gais neu ei 
chwblhau, cysylltwch â’r tîm Recriwtio: recruitment@tangogleddcymru.
llyw.cymru neu ffoniwch 01745 535 281.

Gwybodaeth bellach
Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn a’r rol hon neu os hoffech 
sgwrs anffurfiol cyn ymgeisio, mae croeso i chi gysylltu a Elisabeth Nairn 
ar 01745 535 292 neu Dave Greene (Siaradwr Cymraeg) ar 07717 516 188

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bob 
rhan o’r gymuned.  Rydym wedi ymrwymo i roi cyfle cyfartal i’r holl staff 
ac mae ceisiadau yn cael eu hannog gan unigolion waeth beth fo’u 
sefyllfa o ran oedran, anabledd, rhywedd, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd 
rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a 
phartneriaethau sifil. 

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.  Ni fydd cais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin 
yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.  
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