
O ganlyniad o ehangu, rydym yn recriwtio Gweithiwr Cefnogol llanw a rhyddhad ar gyfer gwyliau a salwch. 
Lleoliad: Dolgellau, yn agos I Barmouth  
Dyddiad cau: 10/04/2020 
Beth I’w disgwyl gennym ni: 

• Cyflog: £8.82 yr awr (shifft dydd) £9.30 yr awr (nosweithiau ddefro) Sifft Cwsg: £104.64 pob shifft  
• Hyfforddiant FfCCh wedi ei talu (Rhaid cwblhau FfCCh lefel 2 o fewn 18 mis ar ôl Cofrestru GCC) 
• cofrestru GCC wedi cael eu ddalu am 
• Cynllun Datblygiad Personol Gweithwyr Unigol 
• sefydlu a hyfforddi mewnol wedi ei talu  
• Ffi DBS wedi ei thalu am 
• Gwyliau blynyddol â thalu 
• Pensiwn cwmni 
• Cynllun argymeu ffrind 
• gwobr a chydnabyddiaeth 

 
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 holl hyfforddiant ar gael. 
 
Mae Treherne Care Group yn cwmni sydd yn meddwl tuag at yr dyfodol, sy’n cael eu rhedeg tu fewn teulu, sy’n 
cynnig gofal wedi eu deilwar a cymorth i oedolion gyda anghenion ddysgu uchwaenegol, 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 gennym nifer o Breswylfeydd Lleol Sefydledig, pob un â'i dimau staff eu hunain. Mae pob Preswylfa yn 
darparu awyrgylch lle mae pob unigolyn yn teimlo'n adra, os ganddant nhw bythyn eu hyn neu'n byw mewn 
lleoliad preswyl. Rydym yn annog teimlad o Gymuned ym mhob uned. Mae holl unedau wedi'u lleoli ym Mharc 
Cenedlaethol hardd Eryri yn ardal Meirionnydd yng Ngwynedd. 
 
Rydym yn Gwerthfawrogi ein Gweithwyr ac yn eu hannog i ystyried Gofalu fel Proffesiwn. Rydym Gynorthwyo 
Ein Holl Weithwyr i dyfu gyda ni a chyrraedd y Cymwysterau Proffesiynol. Rydym yn rhoi y  Profiad a'r Sgiliau 
iddynt a all hyrwyddo eu Gyrfa yn y Sefydliad a ledled y Sector Gofal. 
Rydym wedi Parhau i Ennill y Wobr Buddsoddwyr Safonol mewn Pobl yn 2018, mewn Cydnabyddiaeth o'n 
Ymrwymiad Parhaus i Ddatblygiad Personol. Rydym yn falch o fod wedi Derbyn Adroddiadau gwych gan 
Arolygiaeth Gofal Cymru. 
 
Beth dan ni'n disgwyl oddi wrth chi: 

• Bydd pob aelod o staff heb gymhwyso yn cwblhau Gwobr Egwyddorion a Gwerthoedd GCC cyn pen 
chwech wythnos o dyddiad cychwyn. 

• i'r pobol sydd wedi gweithio mewn y sector gofal, 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. 

• Ymrwymiad Cadarnhaol i alluogi ein Defnyddwyr Gwasanaeth i fyw Bywydau Annibynnol ac 
Annibynnol. 

• Ymagwedd Hyblyg tuag at Sifftiau Gweithio ac Ymrwymiad i roi mewnbwn i'r Cyflenwi Gwasanaeth 
sy'n esblygu. 

• Ymrwymiad i gwblhau FfCCh Lefel 2 mewn Gofal Cymdeithasol o fewn tair blynedd i Gofrestru gyda 
GCC. 

• Bydd Trwydded Yrru Lawn y DU yn fanteisiol 
 
Am Becyn Cais a Gwybodaeth Bellach, cysylltwch a Dawn neu Tina ar 01341 424650 neu ebostio: 
dawna@trehernecaregroup.com neu tinao@trehernecaregroup.com neu yn hytrach, ymweld ein gwefan 
www.trehernecaregroup.co.uk 
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