
 Swyddi Gwag ar gyfer Staff Cefnogaeth 

 

 

2 swydd – Arweinydd Bugeiliol – Lefel 3 (Graddfa 5) 32.5 awr yr wythnos, yn ystod y 
tymor 

Prif Weithle – Campws Uwchradd i ddechrau cyn gynted ag sydd modd 

 

Mae Cymuned Ddysgu Abertyleri yn dymuno penodi dau Arweinydd Bugeiliol i weithio fel 
rhan o’r tîm llesiant nad ydynt yn addysgu ar y campws uwchradd. Prif ddiben deiliaid y 
swydd fydd datblygu a chefnogi myfyrwyr i gyflawni eu potensial llawn drwy ddileu 
rhwystrau i’w cynnydd. 

Bydd hyn yn cynnwys ymchwilio a gweithredu strategaethau gwobr, gan weithio’n agos 
gydag asiantaethau partner a chefnogi myfyrwyr drwy fonitro presenoldeb, cynnydd mewn 
gwersi, bod yn fodel rôl cadarnhaol a hyrwyddo ymddygiad da. Mae hon yn swydd heriol 
gan weithio gyda myfyrwyr a’u teuluoedd ond yn ôl am hynny byddwch yn cael effaith 
uniongyrchol a chadarnhaol ar fywyd ysgol myfyrwyr. 

Byddwch yn gweithio gyda thîm cefnogol ac uchelgeisiol a bydd hefyd angen i chi fynychu 
Datblygiad Proffesiynol Parhaus perthnasol, cyfleoedd hyfforddiant a chyfarfodydd o fewn 
eich oriau gwaith. 

Mae Cymuned Ddysgu Abertyleri yn seiliedig yn nhref Abertyleri. Mae’n cynnwys Campws 
Uwchradd a 3 Campws Cynradd: Campws Six Bells, Campws Heol Roseheyworth a Champws 
Stryd Tyleri. Mae’n sefydliad cyffrous ac unigryw. Fel ysgol pob oed aml-gampws, caiff 
staff ystod eang o gyfleoedd ar gyfer gweithio traws-gyfnod sydd wedi eu cydlynu’n ofalus 
ac sy’n cefnogi datblygiad dysgwyr a staff. 

Dyddiad Cau: Dydd Iau 14 Hydref am 12pm 

Os dymunwch wneud cais, gofynnir i chi lenwi’r ffurflen gais a’i dychwelyd i 
recruit@abertillery3-16.co.uk erbyn y dyddiad cau. Cynhelir cyfweliadau cyn diwedd y 
tymor. 

I ganfod mwy amdanom, ewch i’n gwefan www.abertillery3-16.co.uk neu ddod o hyd i ni 
ar y cyfryngau cymdeithasol @abertillery3_16. Mae’n ofyniad cyfreithiol i ni ofyn i chi am 
dystiolaeth o’ch hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig. Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, 
gofynnir i chi ddangos dogfennau priodol tebyg i’ch tystysgrif geni lawn/pasbort/trwydded 
gwaith yn unol â Deddf Lloches a Mewnfudo 1996. 

Mae Cymuned Ddysgu Abertyleri yn ymroddedig i ddiogelu a llesiant ein dysgwyr a rydym 
yn cydymffurfio’n llawn gydag arfer recriwtio diogelach. Cynhelir gwiriadau cyn-cyflogaeth 
cyn y cynigir unrhyw benodiad ac mae pob swydd yn amodol ar gliriad estynedig gan y 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. 
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