Hyfforddwr Cymorth Hyfforddiant
Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Technegol raining Support Instructor
Rhif Swydd: i’w gadarnhau
Graddfa 7: CYFLOG: £22, 021 - £23, 836 per annum
Cytundeb Tymor Penodol Dros Dro am 1 Flwyddyn
37 awr yr wythnos – Ystyrir Ceisiadau Rhannu Swydd

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer y swydd uchod yn ein Hadran Hyfforddi a Datblygu a
leolir yng Nghanolfan Hyfforddi a Datblygu Porth Caerdydd, Ffordd yr Eglwys, Hen Laneirwg,
Caerdydd, CF3 6YA.
Mae hon yn rôl gyffrous a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ddarparu hyfforddiant i
weithwyr Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru ac asiantaethau eraill. Bydd unigolion yn
ennill profiad a gwybodaeth sylweddol mewn cydlynu a chynnal offer hyfforddi. Bydd deiliad
llwyddiannus y swydd yn gyfrifol am:• Darparu hyfforddiant ar gyfer Ymladdwyr Tân gweithredol ac asiantaethau/grwpiau eraill,
gan gynnwys darparu cyrsiau offer anadlu lle bo’n briodol.
• Cynnal a chadw cyfarpar hyfforddi ym Mhorth Caerdydd a chyfleusterau Hyfforddiant
Lloeren ledled ardal Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.
Ceir rhagor o fanylion am y swydd hon yn y Swydd ddisgrifiad a’r Manyleb Person, y gellir eu
lawr lwytho, ynghyd â'r Ffurflen Gais o'r tudalennau Gweithio i Ni/Swyddi Diweddaraf ar ein
gwefan www.southwales-fire.gov.uk
Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â'r rheolwr hyfforddi, Mike Wyatt ar
01443 232108 neu drwy law e-bost m.wyatt@southwales-fire.gov.uk
Dylid dychwelyd y Ffurflenni Cais Wedi'u Cwblhau at: Y Tîm Recriwtio ac Asesu, Pencadlys
Gwasanaeth Tân De Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant, CF72 8LX neu drwy law
e-bost i personnel@southwales-fire.gov.uk.Swydd
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais yw 16/05/2019 am 12:00 ganol dydd. Mae
dyddiad y cyfweliad eto i’w gadarnhau.
Mae croeso i chi gyfathrebu â ni naill ai yn Saesneg neu yn Gymraeg. Ni ymdrinnir â ffurflenni
a gyflwynir yn Gymraeg yn llai ffafriol. Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg.
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.
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.

