
 
 

Teitl Y Swydd:   Dylunydd drwy Gymorth Cyfrifiadur  

Hyd Y Contract:  Parhaol 

Oriau a Dyddiau: 14.8 awr yr wythnos, Dydd Llun & Dydd Gwener (potensial am 

hyblygrwydd) 

Lleoliad:    Pencadlys GTAGC, Llanelwy (Adran Gweithrediadau) 

Graddfa Gyflog:  Gradd 04, GTAGC £19,819– £21,074 y flwyddyn pro-rata 

Pwrpas Y Swydd Yn Gyffredinol: 

   

Dylunio Graffig: Llunio, creu a dylunio prosiectau cyfryngau ar gyfer holl adrannau’r 

Gwasanaeth.  

Autocad: Creu cynlluniau adeiladau i’w cynnwys mewn adroddiadau ymchwiliadau i dân 

ac ar gyfer diogelwch tân i fusnesau, a hynny gan ddefnyddio’r meddalwedd priodol.  

System GIS (Gwybodaeth Ddaearyddol): Mynd ati’n effeithiol ac effeithlon i weinyddu 

cyfeiriadau hydrantau a chyflenwadau dŵr.  

Gwybodaeth Am Risgiau Sy’n Benodol I Safleoedd (SSRI): Defnyddio meddalwedd priodol i 

greu mapiau gwybodaeth am beryglon i’w defnyddio ar Beiriannau a Meddalwedd y 

Gwasanaeth Tân. 
 

CYMWYSTERAU I’W HARDDANGOS  

Mae’r rôl yn gofyn am ymgeiswyr sy’n gallu arddangos (gyda thystiolaeth) sgiliau yn yr meysydd canlynol: 
 

Gofynion Hanfodol 

 Addysg hyd at lefel HND o leiaf, neu gymhwyster cyfwerth mewn dylunio graffig, aml-gyfryngau neu 

gelf a dylunio, neu lefel gyfwerth o brofiad perthnasol. 

 Gwybodaeth ddigonol o feddalwedd dylunio graffig proffesiynol Adobe, Photoshop, Illustrator ac 

InDesign. 

 Gwybodaeth a bod yn gyfarwydd â therminoleg safonol y diwydiant a phrosesau argraffu. 

 Gwybodaeth ddigonol o Microsoft Office. 

 Gwybodaeth o feddalwedd interact media. 

 Agwedd frwdfrydig a rhagweithiol, a gallu gweithio fel rhan o dîm neu ar eich liwt eich hun, heb 

oruchwyliaeth am y rhan fwyaf o’r diwrnod. 

 Gallu gwneud penderfyniadau annibynnol am ddylunio ar gyfer briffiau dylunio, blaenoriaethu llwyth 

gwaith a chwrdd â therfynau amser tynn ac ymateb yn gadarnhaol dan bwysau. 

 Sgiliau da iawn o ran trefnu a chyfathrebu. 

 Trwydded yrru lawn. 

 Datgeliad Cofnodion Troseddau boddhaol (Sylfaenol). 

Cymraeg Lefel 2 – Siarad a Gwrando (i’w gyflawni cyn ddiwedd y cyfnod prawf) – Mynnir eich bod yn 

gallu; Deall hanfodion sgwrs yn y gweithle.  Ymateb i ofynion syml yn ymwneud â’r swydd a cheisiadau 

am wybodaeth ffeithiol. Gofyn cwestiynau syml a deall ymatebiadau syml. Mynegi rhywfaint o’ch barn 

cyn belled bod y pwnc yn gyfarwydd. Deall cyfarwyddiadau pan ddefnyddir iaith syml. 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw hanner dydd, 22ain Hydref 2018. 
 

Glynir at y dyddiad cau ac ni fydd eithriadau.   

Mae rhagor o fanylion a ffurflenni cais ar gael ar wefan Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, neu o’r Adran 

Adnoddau Dynol ar 01745 535280 neu drwy anfon e-bost i Hrdesk@gwastan-gogcymru.org.uk 
 

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal a chroesawn geisiadau 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 ddwy ac  yn ymateb yn eich dewis iaith heb oedi. 

 


