
RDSSWD Relief Service Support WorkerDrivers PS Cymraeg 

 Manyleb Person 
 

Rhif y 
Swydd  

RDSSWD Teitl y Swydd: Gweithiwr Cymorth / Gyrrwr 
Cyflenwi 

Adran: Gwasanaethau Cymdeithasol 

Is-adran: Gwasanaethau Dydd i Oedolion Cwblhawyd 
Gan: 

Linda Ruston Dyddiad: 2 Ebrill 2018 

 

Mae’r Fanyleb Person yn amlinellu’r prif briodoleddau y mae eu hangen i gyflawni'r swydd hon yn foddhaol.  Wrth lunio’r fanyleb, edrychwyd yn 
fanwl ar y disgrifiad swydd i amlygu’r elfennau hynny o’r swydd sydd wedi’u pennu’n rhai hanfodol.  
 
Rhoi dealltwriaeth well o ofynion y swydd i ddarpar ymgeiswyr yw bwriad y Fanyleb Person.  Caiff ei defnyddio'n rhan o’r broses recriwtio i lunio 
rhestr fer o ymgeiswyr.  Dylech sôn am bob pwynt sydd yn y Fanyleb Person, gan roi tystiolaeth o'ch sgiliau, eich profiad a'r wybodaeth sydd 
gennych ym mhob un o’r meysydd hyn.  Byddwch yn benodol bob amser.  Peidiwch â defnyddio brawddegau cyffredinol megis “Mae gennyf y 
sgiliau angenrheidiol...” neu “Rwy’n hyderus y gallaf wneud y swydd yn dda...”  Bydd angen i’r panel sy’n llunio’r rhestr fer wybod sut rydych yn 
bodloni'r meini prawf ar sail y dystiolaeth rydych yn ei rhoi.  
 

 Hanfodol Dymunol Profir drwy 

1.  Profiad 

Profiad o ofalu am oedolion sydd ag anableddau corfforol neu 
anableddau dysgu. 
 
Tair blynedd o brofiad gyrru. 

Profiad o weithgareddau 
ymarferol a therapiwtig.  
 

Ffurflen gais 
 
Cyfweliad 

2.  Gwybodaeth 

Gwybodaeth am Gydraddoldeb Anabledd a dealltwriaeth ohono.  Gwybodaeth am Gymorth 
Cyntaf. 

Ffurflen gais 
Cyfweliad 
Geirdaon 

3.  Sgiliau a gallu 

Sgiliau cyfathrebu da – yn ysgrifenedig ac ar lafar. 
Sgiliau gofal. Da am annog pobl. 
Gallu dangos blaengaredd.  
Sgiliau gweithio mewn tîm. 
Gyrrwr cymwys (gallu gyrru cerbyd 16 sedd). 

 Ffurflen gais 
 
Cyfweliad 
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4.  
Cymwysterau a 
hyfforddiant 

Trwydded yrru ddilys.  Rhaid gallu gyrru cerbydau categori D1. Cymhwyster mewn gofal 
cymdeithasol. 
NVQ mewn Gofal (Lefel 2 neu 
uwch) 
Hyfforddiant Cymorth Cyntaf 

Ffurflen gais 
Cyfweliad 

5.  Agwedd a chymhelliant 

Trefnus iawn 
Sensitif  
Synnwyr cyffredin 
Hyblyg 
Cyfrifol 
Synnwyr digrifwch 

 Cyfweliad 
Ffurflen gais 

6.  Arall (manylwch) 

Ymddiddori mewn gweithgareddau therapiwtig a gwybodaeth 
amdanyn nhw.  
Gallu gyrru ar hyd a lled y Fro neu rhwng lleoliadau fel sy’n briodol. 

Gallu siarad / dysgu 
Cymraeg. 

Ffurflen gais 
Cyfweliad 

 


