
  

 

 

 
 

 
 

SWYDDOG CYDYMFFURFIAETH 
 

Adran Diogelwch Tân Busnes, Wrecsam a Sir y Fflint 

Parhaol, 37 awr yr wythnos  

GTAGC Gradd 05  £22,627 i £24,491 y flwyddyn 
 

Rydym yn awyddus i benodi Swyddog Cydymffurfiaeth i ddarparu a gorfodi diogelwch tân mewn 

busnesau ac eiddo annomestig yn ardal Sir y Fflint a Wrecsam. Gan gynnal archwiliadau ac arolygiadau 

o safleoedd sy'n dod o dan Orchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 (RR(FS)O) a 

deddfwriaeth berthnasol arall, bydd y Swyddog Cydymffurfiaeth yn cwblhau'r holl adroddiadau 

angenrheidiol, hysbysiadau cyfreithiol, recordiadau a gweinyddiaeth i wella cydymffurfiaeth â 

diogelwch tân.   
 

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau cyfathrebu dwyieithog rhagorol, gyda'r gallu i ddehongli a 

dadansoddi gwybodaeth gorfforol ac ysgrifenedig a darparu cyngor cywir a chlir mewn perthynas â 

deddfwriaeth diogelwch tân busnes. Gyda dull rhagweithiol a hunan-gymhellol, mae angen sgiliau 

rhyngbersonol da er mwyn datblygu perthynas waith effeithiol gydag unigolion a grwpiau mewnol ac 

allanol.  
 

Bydd angen i ymgeiswyr ddangos (gyda thystiolaeth) y sgiliau, fel yr amlinellir yn y disgrifiad swydd a 

manylion y person, gan gynnwys y gofynion hanfodol canlynol: 

 Cwblhau’n llwyddiannus (neu y gallu i gwblhau yn llwyddiannus yn ystod y cyfnod prawf) raglen 

hyfforddi, cymhwyster neu gwrs sydd wedi ei gydnabod gan y diwydiant Diogelwch Tân. 

 Y gallu i ddeall a chymhwyso egwyddorion deddfwriaeth tân sy’n gysylltiedig gydag Iechyd a 

Diogelwch. 

 Ymwybyddiaeth o weithgareddau a swyddogaethau craidd y Gwasanaeth Tân ac Achub yn 

genedlaethol a lleol. 

 Y gallu i ddehongli gwybodaeth ffisegol ac ysgrifenedig a defnyddio barn broffesiynol yn seiliedig 

ar hyfforddiant, gwybodaeth a phrofiad.  

 Y gallu i adeiladu cysylltiadau gweithio effeithiol gydag unigolion a grwpiau mewnol ac allanol 

 Sgiliau cyfathrebu a chyflwyno rhagorol. 

 Gallu gweithio fel rhan o dîm ac yn annibynnol, gan ddefnyddio’ch blaengaredd eich hun. 

 Gallu rheoli eich amser a’ch llwyth gwaith eich hun, a chwrdd â therfynau amser. 

 Sgiliau cyfrifiadurol, a phrofiad o ddefnyddio gosodiadau Microsoft Office. 

 Trwydded yrru lawn y Deyrnas Unedig. 

 Mae’r gallu i gyfathrebu yn hyderus a rhugl yn y Gymraeg (at lefel 4) yn hanfodol ar gyfer y swydd 

hon. 

 Penodir yn amodol ar Wiriad Manwl DBS a geirdaon boddhaol (rhaid ei gwblhau cyn cychwyn).  

Mae’r tîm fel arfer wedi eu lleoli yn y Swyddfa Diogelwch Cymunedol yn Wrecsam neu Lannau Dyfrdwy 

ond mae staff yn gweithio o bell/o’r cartref ar hyn o bryd oherwydd pandemig COVID-19, gyda’r gallu 

i barhau i weithio’n hyblyg yn y dyfodol.  
 

Mae mwy o wybodaeth am y swydd, gan gynnwys disgrifiad o’r swydd a phecyn cais, ar gael ar wefan 

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru neu drwy anfon neges e-bost i: hrdesk@nwales-

fireservice.org.uk  
  

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais ydi hanner dydd, 25.06.2021. 
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. 


