
O ganlyniad o ehangu, mae gan Grŵp Gofal Treherne yr swyddi canlynol ar gael: 

Gweithwyr Cefnogol Sifft Cymysg Llawn Amser (42 awr yr wythnos) a Rhan Amser 
Shifft dydd £8.82 y/a- £9.27 y/a (yn dybynnu ar cymwysterau) 

Sifft Cwsg: £104.64 pob shifft (£8.72 y/a) 

Nosweithiau Deffro: £9.30 y/a - £9.75 y/a (yn dybynnu ar cymwysterau) 

Gweithiwr Cymorth Deffro Nos 
£20,311.20 - £21,294 per Annum (yn dybynnu ar cymwysterau) 

Gweithiwr Cefnogol llanw a rhyddhad ar gyfer gwyliau a salwch. 

Cyfraddau talu oriol:  Dyddiau £8.82 y/a 

Sifft Cwsg: £104.64 pob shifft (£8.72 y/a) 

Byddwn yn hoffi clywed gan unrhyw un sy’n teimlo fel bod gennyn nhw rhywbeth i cynnig yn yr Sector 
gofal cymdeithasol. Nad yw profiad yn hanfodol, Bydd pob aelod o staff heb gymhwyso yn cwblhau 
Gwobr Egwyddorion a Gwerthoedd GCC cyn pen chwech wythnos o dyddiad cychwyn. Mae Cofrestru 
GCC a o leiaf Diploma Lefel 2 mewn Oedolion Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cymru ac Gogledd Iwerddon) 
yn ddymunol ar gyfer y swydd hon. Bydd Rhaid cwblhau Hyfforddiant FfCCh lefel 2 o fewn 18 mis ar ôl 
Cofrestru GCC. Bydd holl hyfforddiant ar gael I staff newydd. Bydd Trwydded Yrru Lawn y DU yn fan-
teisiol. 

Yr manteision o gweithio i’r grwp gofal Treherne yn gynwys: 

Contractau parhaol, cyfraddau cyflog FfCCh uwch (Ddim yn berthnasol i Staff Banc), cylchres misol, 
cylchres i cynnwys pob yn ail penwythnos i ffwrdd (nid i staff llanw), Hyfforddiant QCF am ddim, 
cofrestru SCW wedi cael eu ddalu am, cais DBS a anwythiad ar gael am ddim, cynllun cydnabyddiaeth a 
gwobr, Gwobrwyon Gwasanaeth Hir (Ddim yn berthnasol i Staff Banc), ddiliant cyfra a fwy. 

Rydan ni’n cwmni sydd yn meddwl tuag at yr dyfodol, cwmni sy’n eiddo i’r teulu sy’n darpari gofal 
cymdeithasol, sy’n cynnig gofal wedi eu deilwar a cymorth i oedolion gyda anghenion ddysgu uchwae-
negol, anhwylder meddwl, anaf I’r ymennydd wedi ei gafwyd, anhwylder spectrwn awtistiaeth ac y 
anghenion cymhleth cysylltiedig. Rydym yn darparu gofal domesil 24 awr/ cymhorth fyw a gofal breswyl 
llawn amser. Mae unedau ni gyd yn seiliedig yn yr Parc Cenedlaethol Eryri yr ardal Meirionnydd yng 
Ngwynedd. 

Rydym yn gwerthfawr o’n staff ac yn annog nhw I meddwl am gofal ar eraill fel proffesiwn. Rydym yn 
annog ein staff i tyfu efo ni ag cyrraedd a cadw at yr cymwysterau profesiynol. Rydyn yn rhoi ein staff 
profiadau sgiliau sydd gallu cael eu defnyddio yn bellach tu fewn yr sefydliad a trwy’r sector cyn-
horddydd a gofal. 

Dyddiad cau: 17/08/2020

Am gwybodaeth pellach cysylltwch a Dawn neu Tina ar 01341 424650 neu ebostio: 
dawna@trehernecaregroup.com neu tinao@trehernecaregroup.com neu yn hytrach, ymweld ein gwefan 
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