
  

 

 

 
 

 
 

 SWYDDOG CEFNOGI TGCh x 2  
 

Adran Technoleg Gwybodaeth, Conwy  

37 awr yr wythnos, 1 x parhaol, 1 x dros dro am 12 fis 

GTAGC Gradd 06 06 £27,105 to £30,099 y flwyddyn 
(Mae hyn yn cynnwys lwfans o 8.5% am fod ar alwad y tu allan i oriau arferol) 

 
Rydym yn dymuno penodi  2 x Swyddog Cefnogi TGCh i  ddarparu gwasanaeth cefnogi TGCh 

effeithlon a chynnal a chadw gwasanaethau TG, cyfathrebiadau a gwasanaethau aml-gyfrwng 

ar gyfer pob defnyddiwr. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gweithio mewn adran TGCh prysur a 

byddant  yn gyfrifol am osod, tynnu a newid meddalwedd a chaledwedd  yn ein hadeiladau ac 

ar ein cerbydau, yn ogystal â chynnig cyngor, cyfarwyddyd a hyfforddiant technegol i 

ddefnyddwyr. Gan weithio fel aelod o dîm bydd y Swyddogion TGCh hefyd yn cynorthwyo’r tîm 

TGCh ehangach i roi mentrau newydd ar waith yn gysylltiedig â TG a chyfathrebiadau.  

 

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn frwdfrydig, ac yn gallu rheoli blaenoriaethau sydd yn gwrthdaro 

yn llwyddiannus. Mae sgiliau datrys problemau a chyfathrebu cryf, yn ysgrifenedig ac ar lafar, yn 

hanfodol er mwyn datrys problemau technegol yn effeithiol a llwyddiannus. 

 

Mae’r adran fel arfer wedi ei lleoli yn ein swyddfa yng Nghonwy, ond mae staff yn gweithio o bell/o’r 

cartref ar hyn o bryd oherwydd y pandemig COVID-19, ac mae disgwyl i’r trefniant gweithio ystwyth 

hwn barhau yn y dyfodol. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn darparu gwasanaeth TGCh ar alw y 

tu allan i oriau swyddfa arferol ar sail rota. 

 

Bydd angen i’r ymgeiswyr sy’n cyrraedd y rhestr fer ddangos y sgiliau canlynol (gyda thystiolaeth), fel 

yr amlinellir yn y disgrifiad o’r swydd ac ym manylion y person: 

 

 Meddu ar gymhwyster HNC neu gyfatebol mewn pwnc TGCh perthnasol.  

 Profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd TGCh.  

 Profiad o ddefnyddio systemau Microsoft cyfredol a hen, gweithredu systemau a 

gosodiadau.  

 Y gallu i weithio’n gyfrinachol ac yn onest. 

 Y gallu i gwblhau gwaith ar amser a gweithio dan bwysau. 

 Sgiliau Cyfathrebu rhagorol. 

 Agwedd ragweithiol a brwdfrydig a’r gallu i weithio fel rhan o dîm ac ar ei liwt ei hun.  

 Trwydded yrru lawn y Deyrnas Unedig. 

 Mae’r gallu i gynnal sgwrs syml yn y Gymraeg at Lefel 2 yn hanfodol ar gyfer y swydd hon 

(o fewn y cyfnod prawf 12 mis os nad yw eisoes wedi ei brofi yn ystod y broses ymgeisio – 

bydd cefnogaeth ar gael fel bo angen) 

 Penodir yn amodol ar Wiriad dilysu NPPV a geirdaon boddhaol 

Am ragor o wybodaeth am y rolau hyn, yn cynnwys swydd ddisgrifiadau a phecynnau cais, ewch 

i wefan Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru neu anfonwch e-bost i: hrdesk@nwales-

fireservice.org.uk  
 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais ydi hanner dydd, 21.06.2021 
Byddwn yn glynu wrth y dyddiad cau yn llym ac ni fydd eithriadau.  

 

 Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac rydym yn gwahodd ceisiadau 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 naill iaith ac yn ymateb yn eich iaith ddewisol heb oedi. 


