
Gan ein bod yn parhau i ehangu, rydym ni yn chwilio am weithwyr Cymorth Rhyddhad/Banc i weithio 
pan fydd rhywun yn sâl neu ar wyliau 

Lleoliad: Dolgellau, ger Abermo 

Dyddiad cau: 18/10/2019 

Beth allwch chi ei ddisgwyl gennym ni: 

 Cyflog: £8.30 - £8.86 yr awr (gan ddibynnu ar batrymau sifft)
 Cynnig a thalu am Hyfforddiant y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (QCF) ar gyfer pob Gweithiwr

Cymorth
 Talu am gofrestriad Gofal Cymdeithasol Cymru
 Cynllun Datblygu Personol Unigol ar gyfer pob Gweithiwr
 Talu am sesiynau cynefino a hyfforddiant mewnol
 Talu ffi DBS
 Goramser â thâl
 Gwyliau blynyddol â thâl
 Pensiwn Cwmni
 Cynllun Argymell Ffrind
 Cynllun Gwobrwyo a Chydnabod

Bydden ni wrth ein bodd yn clywed gan unrhyw un sy’n teimlo fod ganddynt rywbeth i’w gynnig yn y 
Sector Gofal Cymdeithasol. Nid yw profiad yn hanfodol gan y byddwn ni’n cynnig hyfforddiant llawn. 

Mae Grŵp Gofal Treherne yn Ddarparwr Gofal Cymdeithasol blaengar a theuluol sy’n darparu gofal a 
chymorth wedi’i deilwra o safon i oedolion sydd ag anabledd dysgu, anhwylder meddwl a/neu anghenion 
cymhleth. Rydym ni’n darparu Gofal Cartref/Darpariaeth Byw â Chymorth 24 awr a Gofal Preswyl Llawn. 

Rydym ni wedi sefydlu sawl preswylfa yn lleol, pob un gyda’i dîm ei hun o staff. Mae pob preswylfa yn 
darparu awyrgylch lle mae pob unigolyn yn teimlo’n gartrefol, p’un a oes ganddynt eu bwthyn eu hunain 
neu’n byw mewn lleoliad preswyl. Rydym ni’n annog ymdeimlad o gymuned o fewn pob uned. Mae pob 
un o’n hunedau wedi’u lleoli o fewn Parc Cenedlaethol godidog Eryri yn ardal Meirionydd, Gwynedd. 

Rydym ni’n gwerthfawrogi ein staff ac yn eu hannog i ystyried gofalu fel proffesiwn. Rydym ni’n mynd 
ati’n weithredol i annog pob aelod o’n staff i dyfu gyda ni ac ennill cymwysterau proffesiynol, gan roi 
iddynt y profiad a’r sgiliau i ddatblygu eu gyrfa o fewn y sefydliad, a ledled y sector gofal. 

Rydym ni wedi parhau i gynnal y Wobr Buddsoddwyr mewn Pobl Safonol yn 2018, i gydnabod ein 
hymrwymiad parhaus i ddatblygiad personol. Rydym ni’n ymfalchïo yn yr adroddiadau cadarnhaol yr 
ydym ni wedi’u cael gan Arolygiaeth Gofal Cymru. 

Beth rydym ni’n ei ddisgwyl gennych chi: 
 Ymrwymiad cadarnhaol i alluogi defnyddwyr ein gwasanaeth i fyw bywydau llawn ac annibynnol o fewn

eu cartrefi ac yn y gymuned ehangach.
 Agwedd hyblyg tuag at weithio sifftiau ac ymrwymiad i gynnig mewnbwn i’r ffordd y caiff y gwasanaeth

sy’n esblygu ei ddarparu.
 Ymrwymiad i weithio tuag at Gymhwyster QCF mewn Gofal Cymdeithasol a’ch Datblygiad Personol eich

hun.

I gael pecyn cais a rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Dawn Axworthy neu Tina Osborne drwy anfon e-
bost at Dawna@trehernecaregroup.com neu Tinao@trehernecaregroup.com, drwy ffonio 01341 
424650 neu ewch i’n gwefan www.trehernecaregroup.co.uk 
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