CYNORTHWY-YDD RHEOLI GWYBODAETH
CYFLOG - GRADD 6: o £21,695 – £22,571 (37 awr yr wythnos, parhaol)
Rhif y Swydd: 503124
Yn rôl y Cynorthwy-ydd Rheoli Gwybodaeth cewch gyfle i weithio gyda thimau ar draws y
Gwasanaeth, gan gynorthwyo gyda datblygu cynlluniau busnes a chefnogi defnyddwyr ein
System Gwybodaeth Reoli gydag arweiniad a hyfforddiant. Byddwch hefyd yn cynorthwyo
prosiectau ac adrannau i ddatblygu dangosfyrddau adrodd ac offer monitro.
Byddwch yn sicrhau bod gwybodaeth yn gywir ac yn gyfredol, gan alluogi llif gwybodaeth
amserol a chywir o fewn y Gwasanaethau ac i sefydliadau allanol. Mae talu sylw i fanylion
yn allweddol, ynghyd â'r gallu i reoli amser yn ardderchog a phrofiad o ddefnyddio pecynnau
Microsoft Office, yn enwedig Excel.
Mae hon yn rôl barhaol a leolir ym Mhencadlys y Gwasanaeth Tân, Parc Busnes Forest
View, Llantrisant. Rydym yn cynnig:


System gweithio hyblyg



Gweithdrefnau sy'n ystyriol o deuluoedd



Campfa ar y safle



Lwfans ymarfer corff wythnosol (60 munud)



Rhaglen Cymorth i Weithwyr



25 diwrnod o wyliau blynyddol

Ceir manylion llawn y yn y Swydd Ddisgrifiad a Manyleb y Person ond os oes gennych
unrhyw ymholiadau cysylltwch â’r Rheolwr CPR drwy anfon e-bost at s-

absalom@decymru-tan.gov.uk.
Gellir lawr lwytho Ffurflen Gais, Swydd Ddisgrifiad a Manyleb Person o dudalen Gweithio i
Ni/Swyddi Gwag Diweddaraf ein gwefan ar http://www.decymru-tan.gov.uk
Dylid dychwelyd ceisiadau gorffenedig at: Y Tîm Recriwtio ac Asesu, Pencadlys Gwasanaeth
Tân ac Achub De Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant CF72 8LX neu drwy law ebost: personel@decymru-fire.gov.uk
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais yw XXXXXXXXX.
Mae'r holl ddogfennaeth ar gael yn Gymraeg a Saesneg ill dau a chroesawn gyfathrebiadau
yn y naill iaith â'r llall. Ni chaiff ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol.
Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n credu yng ngwir werth gweithlu amrywiol
ac rydym yn dymuno annog yn rhagweithiol ymgeiswyr o bob sector cymdeithas i
ymgeisio.

