
CYNLLUN YFORY

Hoffem eich croesawu i Rhifyn

Gwanwyn 2022 o Newyddlen

Cynllun Yfory, sef Cynllun

Graddedigion Cyngor Gwynedd.

Os ydych chi'n chwilio am y cyfle perffaith i

ddatblygu gyrfa yn y maes arwain neu

mewn maes arbenigol, gallai ymuno gyda'r

Cynllun Yfory fod y cam nesaf i chi.

Rydym yn mawr obeithio y bydd y

newyddlen efo gwybodaeth fydd yn eich

ysbrydoli i geisio am swydd gyda'r cynllun

a gwenud y dewis doeth ar gyfer eich

dyfodol.

CYFLEOEDD CYNLLUN YFORY

BETH YDI CYNLLUN YFORY?

CYFLOG HYFFORDDAI PROFFESIYNOL

Bod yn aelod o Rwydwaith Hyfforddeion

Proffesiynol y Cyngor 

Cyfarfodydd un i un datblygol

Digwyddiadau Q&A

Sesiynau ‘masterclass’ gan arbenigwyr

Gweithdai Datblygol

Ennill cymwysterau newydd

Mae'r cynllun yn cynnig amryw o gyfleoedd

gan gynnwys:

Mae Cynllun Yfory ar gyfer graddedigion
yn benodol ac yn rhoi'r cyfle iddynt 
 ddatblygu fel arweinydd neu arbenigwr y
dyfodol. 

Bydd ein hyfforddieon proffesiynol yn
derbyn profiadau ymarferol a chwblhau
cymhwyster uwch yr un pryd. Mae’r
Cynllun yn gyfle unigryw i unrhyw un sydd
â gradd neu gyfwerth i ddatblygu gyrfa
gwych yng Nghyngor Gwynedd. 

NEWYDDLEN
Gwanwyn 2022 Cynllun Graddedigion | Graduate Scheme

Meddwl      Mentro      Mwynhau

BUDDIANNAU

£25,419.00  i  £26,446.00 y flwyddyn

26.5 diwrnod o wyliau blynyddol

8 diwrnod gwyl y banc blynyddol

Gweithio mewn awyrgylch Gymraeg

Gweithio yn hyblyg - Gweithio o adref, yn

y swyddfa neu cymysgedd o'r ddau

Amodau a thelerau gwaith gorau yn yr

ardal

CynllunYforyCG cynllunyforycyngorgwynedd talentgwyneddGwefan Cyngor Gwynedd

https://www.facebook.com/cynllunyforycg/
https://www.instagram.com/cynllunyforycyngorgwynedd/
https://twitter.com/talentgwynedd
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Swyddi/Cynllun-Yfory.aspx


GOFYNION

 Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae'r wybodaeth ar waelod y dudalen yma.

 Gwnewch ymchwil i mewn i pa faes sydd o fwyaf o ddiddordeb i chi.

 Os ydach chi'n bwriadu gwneud cais, cofiwch ddilyn ein canllawiau.

 Agorwch gyfrif ar Wefan Swyddi y Cyngor.

 Er mwyn cael mwy o wybodaeth cofrestrwch ar y safle diddordeb yma.

1.

2.

3.

4.

5.

BE NESA?

Gwnewch y Dewis Doeth
Dewiswch i fod yn Hyfforddai Proffesiynol yng Nghyngor Gwynedd

BE SY'N BWYSIG?

Gweithio gydag o bobol yn effeithiol

Cyfathrebu gyda hyder

Cynllunio a threfnu yn effeithiol

Cyflawni canlyniadau sydd yn gwneud

gwahianiaeth

Dadansoddi a datrys problemau 

Bod yn hyblyg

Ymrwymo i lywodraeth leol ac i'r

Cyngor

Dangos y potensial i fod yn arweinydd 

 ac i fod yn arbenigwr maes

Mae'n ddisgywliedig bod ein hyfforddeion

proffesiynol i gyd yn gallu:
Fod gennych chi radd dosbarth 2:1 neu

uwch

Eich bod yn rhugl yn y Gymraeg a’r

Saesneg 

Wedi ennill 4 TGAU Gradd C neu uwch

Yn angerddol ac wir eisiau gweithio

mewn llywodraeth leol 

Wedi dangos parodrwydd i arwain eraill

neu i arbenigo mewn maes

I wneud cais, mae rhaid:

'HINTS AND TIPS'

Cymerwch eich amser i ddewis y swydd

sydd yn iawn i chi

Darllenwch y blogiau (cynllunyfory.com)

Gwnewch ymchwil i'r Cyngor

Darllenwch y canllawiau gwenud cais yn

fanwl cyn cychwyn

AMSERLEN

Ceisiadau yn agor o fis Mai 

Canolfannau Recriwtio o fis Mehefin 

Cychwyn yn y swydd - 05/09/22
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https://arolwg.gwynedd.llyw.cymru/index.php/271118?lang=cy
https://cynllunyfory.com/
https://www.facebook.com/cynllunyforycg/
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https://twitter.com/talentgwynedd
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CYFLEOEDD 2022

HYFFORDDAI PROFFESIYNOL
CYFREITHIOL

Cytundeb Hyfforddi Cyfreithiol i

gymhwyso fel Cyfreithiwr a chwblhau

Cwrs Sgiliau Proffesiynol  

Hyd Cytundeb - 2 flynedd

HYFFORDDAI PROFFESIYNOL
CYLLID - GWASANAETH PENSIYNAU

MSc mewn Arweinyddiaeth Strategol drwy

Prifysgol Loughborough

Hyd Cytundeb - 3 blynedd

HYFFORDDAI PROFFESIYNOL
AMRYWIAETH A CHYDRADDOLDEB

MA mewn Amrywiaeth a Chydraddoldeb

mewn Cymdeithas drwy Prifysgol Cymru

y Drindod Dewi Sant

Hyd Cytundeb - 3 blynedd

HYFFORDDAI PROFFESIYNOL
RHEOLI DIGWYDDIADAU

MA mewn Rheolaeth Digwyddiadau yn

un ai Sheffield, Bournmouth, Lerpwl neu

Westminister. 

Hyd Cytundeb - 3 blynedd

HYFFORDDAI PROFFESIYNOL
RHEOLI TIR AC EIDDO

MSc mewn Rheolaeth Eiddo drwy John

Moores yn Lerpwl

Hyd Cytundeb - 3 blynedd

HYFFORDDAI PROFFESIYNOL
CYNLLUNIO A PHEIRIANNEG
TRAFNIDIAETH
MSC mewn Cynllunio a Pheirianneg

Trafnidiaeth yn un ai Caeredin, Bryste,

Salford neu Leeds

Hyd Cytundeb - 3 blynedd
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