AT DDEFNYDD Y SWYDDFA’N UNIG
Rhif Ymgeisydd:

FFURFLEN GAIS
Diolch am ddangos diddordeb yng Nghynllun Prentisiaeth Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.
Cynlluniwyd y ffurflen gais hon i’ch galluogi i arddangos eich sgiliau a’ch profiadau yn llawn. Defnyddir
y wybodaeth y byddwch yn darparu ar y Ffurflen hon i asesu p’run ai y byddwn yn eich gwahodd
i gyfweliad ai peidio - os gwelwch yn dda, buddsoddwch beth amser i gwblhau’r holl elfennau yn
llawn.
Nodwch* ba swydd / i Prentisiaeth rydych chi’n ymgeisio ar eu cyfer
Drwy roi tic wrth y dewis/iadau* perthnasol isod:
PRENTISIAETH WEINYDDOL
Diogelwch Cymunedol a Phartneriaethau
Cymorth Corfforaethol
FFLYD A PHEIRIANNEG
Technegydd LGV
Llenwch bob rhan o’r ffurflen, gan nodi’ch manylion yn y blychau testun a ddarperir.
Rhaid dychwelyd pob ffurflen erbyn y dyddiad cau a amlygwyd yn yr hysbyseb i:

Tîm Recriwtio ac Adnoddau
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Forest View
Llantrisant
CF72 8LX
personel@decymru-tan.gov.uk
01443 232200

Gwasanaeth Tân ac Achub
De Cymru
South Wales
Fire and Rescue Service

MANYLION PERSONOL
Enw Teuluol:
Enwau Cyntaf:
Cyfeiriad Parhaol:

Rhif Ffôn:
Cyfeiriad e-bost:

Cod Post:
(Symudol)

(Cartref)

Ydych chi’n siarad Cymraeg? (Ticiwch fel bo’n briodol)
Nac ydw 		

Dysgwr		

Canolradd 		

Rhugl

Os ydych yn siaradwr Cymraeg rhugl, a fyddwch yn fodlon defnyddio eich sgiliau ieithyddol o fewn
y gweithle? (Ticiwch fel bo’n briodol)
Byddwn		

Na fyddwn

Oes gofyn i chi feddu ar drwydded waith? (Ticiwch fel bo’n briodol)
Oes			Nac Oes
Os atebwyd Oes, oes angen ymestyn y drwydded? (Ticiwch fel bo’n briodol)
Oes			Nac Oes
MANYLION YSGOL/COLEG
Enw’r Ysgol Uwchradd/Coleg

Dyddiad
cychwynnwyd

Dyddiad
gadawyd

Cymwysterau a Graddau

A GAWSOCH CHI UNRHYW GYFLOGAETH FFURFIOL?
Cychwynnwch gyda’ch cyflogwr cyfredol/diwethaf gan gynnwys unrhyw waith gwirfoddol y gwnaethoch.
Enw a chyfeiriad
y cyflogwr

Teitl y Swydd

Dyddiad
cychwynnwyd

Dyddiad
gorffennwyd

Rheswm dros
adael

		
Beth yw cyfnod rhybudd eich cyflogaeth bresennol (os yn briodol)?

CYRSIAU HYFFORDDI A FYNYCHWYD
Cwmni Hyfforddiant

Teitl y Cwrs

Dyddiad y mynychwyd

GWYBODAETH YCHWANEGOL
Mae’r wybodaeth y byddwch yn darparu yn adran hon o’r ffurflen gais yn ein galluogi i asesu unrhyw
sgiliau a galluoedd y gallwch feddu arnynt sy’n berthnasol i’r swydd. Mae’n hanfodol eich bod yn
defnyddio’r gwagleoedd a ddarparwyd i roi manylion clir i ni. Gofynnir i chi fynegi eich profiadau i
ni mewn 4 maes allweddol.
Bydd bod yn Brentis yn cynnwys datblygu sgiliau newydd. Bydd rhaid i’r ymgeiswyr
llwyddiannus ymrwymo i ddysgu a hunanddatblygu.
Dywedwch wrthym am dro penodol lle buoch yn edrych am gyfle i ddysgu sgil newydd.
• Pam oeddech yn dymuno dysgu’r sgil?
• Beth wnaethoch chi i sicrhau y dysgoch yn effeithiol?
• Sut ydych wedi cymhwyso’r dysgu ers hynny?

Mae’r Gwasanaeth Tân ac Achub wedi’i hymrwymo i drin pobl yn deg a gyda pharch.
Mae’n bwysig i ni fod ein gweithwyr yn gwneud yr un peth.
Dywedwch wrthym am amser lle bu raid i chi adeiladu perthynas â rhywun oedd yn wahanol i chi
(er enghraifft:, rhyw, crefydd, oedran, anabledd)
• Beth oedd y sefyllfa?
• Beth ddwedoch chi a beth wnaethoch chi?
• Beth ddysgoch am y person ac am eich hun o’r profiad hwn?

Mae’r Gwasanaeth Tân ac Achub wedi’i hymrwymo i gyflawni safonau uchel ym mhob peth
a wnawn. Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus gynnal y safonau hyn drwy eu gwaith.
Dywedwch wrthym am amser lle bu raid i chi weithio’n galed i gwrdd â safonau uchel.
• Beth oedd y sefyllfa?
• Beth wnaethoch chi?
• Beth oedd canlyniad eich ymdrechion?

Dylai’r adran hon gael ei chwblhau gan ymgeiswyr sy’n ymgeisio ar gyfer y swydd Prentis
Gweinyddol yn unig.
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn defnyddio Pecynnau Microsoft Office, megis Word ac Excel .
• Dywedwch wrthym am unrhyw brofiad sydd gennych o ddefnyddio’r systemau hyn.
• Pa becynnau ddefnyddioch chi?
• Beth ddefnyddioch nhw ar eu cyfer?

Dylai’r adran hon gael ei chwblhau gan ymgeiswyr sy’n ymgeisio ar gyfer swydd Prentis
Technegydd yn unig.
Mae’r rôl yn cynnwys datblygu dealltwriaeth gref o fecanyddiaeth a sgiliau mecanyddol.
Dywedwch wrthym am unrhyw brofiad sydd gennych o sgiliau ymarferol, mecanyddol (naill ai
mewn cyflogaeth neu fel hobi.

TYSTLYTHYRAU
Rhowch fanylion enw a chyfeiriad dau berson sy’n medru darparu tystlythyr i gefnogi eich Cais. Os
buoch mewn cyflogaeth (mae’n ofynnol bod Tystlythyrau yn cwmpasu tair blynedd), dylai un bod yn
gyflogwr cyfredol i chi neu eich cyflogwr olaf.
Os ydych newydd adael addysg amser llawn, dylai un bod yn Athro neu Ddarlithydd. Nid ydym yn
derbyn tystlythyrau gan berthnasau. Dim ond os cewch gynnig y swydd y byddwn yn cysylltu â’r
Canolwyr.
Tystlythyr 1
Enw:
Swyddogaeth:
Enw’r Sefydliad:
Eich Perthynas:

Am ba hyd ydych chi wedi
adnabod y person hwn?

Cyfeiriad:

Rhif cyswllt:

Cod Post:
Cyfeiriad e-bost:

Tystlythyr 2
Enw:
Swyddogaeth:
Enw’r Sefydliad:
Eich Perthynas:

Am ba hyd ydych chi wedi
adnabod y person hwn?

Cyfeiriad:

Rhif cyswllt:

Cod Post:
Cyfeiriad e-bost:

Tystlythyr 3
Enw:
Swyddogaeth:
Enw’r Sefydliad:
Eich Perthynas:

Am ba hyd ydych chi wedi
adnabod y person hwn?

Cyfeiriad:

Rhif cyswllt:

Cod Post:
Cyfeiriad e-bost:

NODYN:
(i) Ni ddylai Aelodau neu Aelodau cyfetholedig o’r Awdurdod Tân weithredu fel canolwyr mewn
perthynas â’ch Ffurflen Gais.
(ii) Canlyniad canfasio Aelodau neu Aelodau cyfetholedig o’r Awdurdod Tân, naill ai’n uniongyrchol
neu’n anuniongyrchol, bydd anghymhwyso’r ymgeisydd.

A ydych, hyd y gwyddoch, yn perthyn i unrhyw aelod neu aelod cyfetholedig o’r Awdurdod Tân neu
weithiwr Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru?
Ydw		

Nac Ydw

Os atebwyd Ydw, fanylion:

A gawsoch eich dedfrydu o unrhyw droseddwr cyfreithiol (gan gynnwys troseddau gyrru) heblaw am
y rhai hynny ‘a dreulir’ dan Ddeddf Adsefydlu Tramgwyddwyr 1972?
Ydw		

Nac Ydw

Ein Hymrwymiad i Chi
Deallwn y gallai fod angen cymorth ychwanegol mewn rhai achosion i alluogi
ymgeisydd i gymryd rhan yn llawn yn y Broses Ddethol (e.e. dyslecsia).
Cofnodwch unrhyw ofynion cymorth a allai fod gennych yn y blwch isod. Mae’r
wybodaeth hon yn ein galluogi i sicrhau y caiff y trefniadau angenrheidiol eu
gwneud ar eich rhan. Caiff y manylion hyn eu cadw’n gwbl gyfrinachol ac
nid ydynt yn cael unrhyw ddylanwad
ar unrhyw benderfyniad dethol. Os
byddwch am gysylltu ag aelod o’r tîm yn uniongyrchol i drafod eich gofynion,
defnyddiwch y rhif ffôn ar waelod y dudalen

Mae’r wybodaeth a ddarparwyd gennych ar y ffurflen hon yn amodol ar Reoliadau Diogelu Data
Cyffredinol 2018. Am ragor o wybodaeth cyfeiriwch at y Datganiad Preifatrwydd ar wahan ar ein
gwefan. Wrth arwyddo’r ffurflen gais hon, byddwch yn cydsynio i brosesiad y data a ddarparwyd
gennych, gan gynnwys unrhyw beth a ystyrir i fod o natur bersonol. Os cewch eich penodi, cedwir
y wybodaeth hon am ba bynnag hyd y byddwch wedi’ch cyflogi gennym.
CADARNHAF FOD Y WYBODAETH SYDD O FEWN Y FFURFLEN HON YN GYWIR HYD
EITHAF FY NGWYBODAETH A’M CRED.
Arwyddwyd:

Dyddiad:

