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GRADD

9

LLEOLIAD

Pencadlys y Gwasanaeth Tân

A wnewch chi sicrhau yr ewch chi i'r afael â'r Meini Prawf Llwyddiant a nodir
mewn inc du gyda * yn eich Ffurflen Gais. Dylech ddarparu tystiolaeth eglur
sy’n arddangos eich bod yn cwrdd â phob maes ar sail eich sgiliau,
gwybodaeth, profiad a gallu sy’n berthnasol i’r swydd.
A fyddech cystal â chynnwys unrhyw gymwysterau hanfodol/dymunol a
amlinellir o fewn y Fanyleb Person isod.
Ffactor

Tystiolaeth

Cymwysterau

Cymhwyster y Sefydliad Siartredig
Personél a Datblygu lefel 5 neu uwch*
A'R/NEU
Cymhwyster dysgu TAR neu gymhwyster
cyfwerth*
A'R/NEU profiad perthnasol

Gwybodaeth/
Profiad

Hanfodol/
Dymunol
Hanfodol*

Dull Canfod

Aelodaeth Broffesiynol o fewn y Sefydliad
Siartredig Personél a Datblygu

Dymunol

Ffurflen Gais

Cymhwyster ILM lefel 5 neu gymhwyster
cyfwerth mewn hyfforddi ac ymarfer mentora
Profiad o greu, cyflwyno a gwerthuso
datrysiadau dysgu a datblygu a/ neu
becynnau hyfforddi*

Dymunol

Ffurflen Gais

Hanfodol*

Ffurflen
Gais/Proses
Ddethol*

Ffurflen Gais*

Gwybodaeth am egwyddorion ac arfer gorau
Dymunol
mewn perthynas ag Ymgysylltu â Gweithwyr a
chyfathrebiadau mewnol o fewn y gweithle

Ffurflen Gais
/Proses
Ddethol*

Profiad o greu cynlluniau effeithiol ar gyfer Hanfodol*
ymgysylltu â gweithwyr i sefydliadau aml
leoliad drwy ymgoorffori ystod o
ddatrysiadau*

Proses
Ddethol*

Profiad o drefnu digwyddiadau mawr a/neu Hanfodol*
weithgareddau hyrwyddo*

Ffurflen
Gais/Proses
Ddethol *
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Profiad ymarferol o becynnau Microsoft
Office, h.y. Outlook, Word, Excel a
PowerPoint

Arddull
Bersonol

Rhyngbersonol

Tasg

Hanfodol

Proses
Ddethol

Gallu siarad Cymraeg
Dymunol
Y gallu i anwesu a chynnig gwerth i Hanfodol*
amrywiaeth ac arddangos agwedd deg a
moesol ym mhob sefyllfa*

Ffurflen Gais
Proses
Ddethol*

Y gallu i gynnal agwedd hyderus a chydnerth Hanfodol
mewn sefyllfaoedd hynod heriol

Proses
Ddethol

Bod yn rhagweithiol wrth gefnogi newid, ac â’r Hanfodol*
gallu i chwilio am gyfleoedd i hyrwyddo
effeithiolrwydd sefydliadol gwell.*
Y gallu i arwain, cynnwys ac ysgogi eraill o Hanfodol
fewn Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
a’r Gymuned ill dau.

Ffurflen
Gais/Proses
Ddethol*
Proses
Ddethol

Y gallu i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig Hanfodol
ill dau i ystod eang o gynulleidfaoedd

Proses
Ddethol

Yr ymrwymiad a’r gallu i ddatblygu eich Hanfodol*
hun, unigolion a thimau, i wella
effeithiolrwydd gweithredol*
Y gallu i gynnal ymwybyddiaeth weithredol o’r Hanfodol
amgylchedd i hyrwyddo dulliau gwaith diogel
ac effeithiol

Ffurflen
Gais/Proses
Ddethol*
Proses
Ddethol

Y gallu i arwain grwpiau i gyflawni rhagoriaeth Hanfodol
drwy sefydlu, cynnal a rheoli anghenion
perfformiad.

Proses
Ddethol

Y gallu i greu a gweithredu cynlluniau Hanfodol*
effeithiol
yn
unol
ag
amcanion
sefydliadol.*

Proses
Ddethol*

Mae'r swydd hon yn cynnwys teithio ar hyd ardal y Gwasanaeth, Cymru
a lleoliadau eraill. Felly, bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus allu
teithio.
Bydd y rôl hon yn gofyn am ddulliau hyblyg ar gyfer cyflwyno
hyfforddiant. Felly gallai fod gofyn i'r deiliad swydd lwyddiannus gynnal
hyfforddiant a gweithgareddau Dysgu a Datblygu fin nos neu ar
benwythnosau i gefnogi gofynion hyfforddi Gwasanaeth argyfwng 24/7.
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