Hyfforddai Sir y Fflint - Gweinyddu Busnes
Lleoliad
Yn y Gwaith
Cyfleoedd Gwaith
Yn y gweithle byddwch yn cael cynnig profiad yn y meysydd
canlynol:
 Cyfathrebu gyda chydweithwyr a chwsmeriaid ar lafar ac
yn ysgrifenedig
 Gweithio mewn tîm
 Ennill dealltwriaeth o Iechyd a Diogelwch yn y gweithle
 Defnyddio TG mewn lleoliad gwaith yn defnyddio
amrywiol becynnau meddalwedd
 Defnydd ymarferol o offer swyddfa
 Cynnal systemau cofnod ar bapur ac yn electronig
 Sefydlu cyfarfodydd a chynorthwyo gyda gweithgareddau
dilyniant
 Ymchwilio ac adrodd ar wybodaeth benodol
 Rhywfaint o weithio gartref

Yn y Coleg
Deilliannau Dysgu
Ar eich diwrnod yn y Coleg byddwch yn cyflawni’r deilliannau
dysgu canlynol:






Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol Lefel 2/3
mewn Gweinyddu Busnes
Sgiliau Allweddol Sgiliau cysylltiedig â’r gwaith fel
Llythrennedd, Rhifedd a Llythrennedd Digidol oni bai ei
fod wedi’i eithrio
Tystysgrifau Technegol - Mae’r rhain yn gymwysterau
galwedigaethol priodol a asesir yn allanol (drwy
arholiadau) ac yn y rhan fwyaf o achosion bydd angen
mynd i’r coleg.
Hawliau Cyflogaeth a Chyfrifoldebau - Mae hyn yn
sicrhau bod gennych ddealltwriaeth lawn o’ch
cyfrifoldebau a hawliau fel gweithwyr.

Sgiliau
Os ydych yn penderfynu ymgeisio am leoliad Hyfforddai Sir y
Fflint, amlygwch eich profiad/sgil yn y meysydd canlynol
ar y ffurflen gais.
- Sgiliau Cyfathrebu
- Gweithio fel tîm
- Profiad TG
- Profiad gwaith
- Sgiliau trefnu
- 5 TGAU Gradd C / 4neu uwch (neu gyfatebol yn
cynnwys Cymraeg neu Saesneg Iaith a Mathemateg.
- Uchafswm cymhwyster Lefel 3.

Mae'r Amlinelliad Lleoliad hwn yn briodol ar gyfer
Prentisiaethau Gweinyddu Busnes yn y meysydd canlynol:
 Gwasanaethau Cymdeithasol - Tîm Gweinyddu
 Gwasanaethau Stryd a Chludiant - Tîm Gweinyddu
 Y Gwasanaeth Budd-daliadau
 Gwasanaeth Refeniw
 Tai - 1 x tîm Gweinyddu / 1 x Gwaith cyfalaf
 Tîm Gwerth Cymdeithasol
 Archifau
 Y Tîm Cyfiawnder Ieuenctid
 Adnoddau Dynol - Gwasanaethau Cyflogi
Amlygwch eich dewis cyntaf ac ail ar gyfer lleoliad yn y
datganiad ategol yn y ffurflen gais.

Hyfforddai Sir y Fflint - Technoleg
Gwybodaeth
Amlinelliad Lleoliad
Yn y gwaith
Cyfleoedd Gwaith

Yn y Coleg
Deilliannau Dysgu

Yn y gweithle byddwch yn cael cynnig profiad yn y meysydd
canlynol:
 Cyfathrebu gyda chydweithwyr a chwsmeriaid ar lafar ac yn
ysgrifenedig
 Gallu gweithio fel rhan o dîm
 Ennill dealltwriaeth o Iechyd a Diogelwch yn y gweithle
 Profiad o ddatrys problemau TG neu greu atebion TG mewn
amgylchedd gwaith
 Cynnal systemau cofnod ar bapur ac yn electronig
 Sefydlu cyfarfodydd a chynorthwyo gyda gweithgareddau
dilyniant
 Ymchwilio ac adrodd am wybodaeth benodol
 Y cyfle i gymryd rhan gyda chefnogaeth Caledwedd a
Meddalwedd, Cefnogi Rhwydwaith Llais a Data o fewn
Ysgolion

Yn ystod eich dysgu seiliedig ar waith, byddwch yn cyflawni'r
deilliannau dysgu canlynol:
 Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol - TG Lefel 2/3
 Sgiliau Allweddol - sgiliau cysylltiedig â’r gwaith fel
Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif oni bai ei fod wedi’i eithrio
 Tystysgrifau Technegol - Mae’r rhain yn gymwysterau
galwedigaethol priodol a asesir yn allanol (yn aml drwy
arholiadau) ac yn y rhan fwyaf o achosion bydd angen mynd
i’r coleg.
 Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth - Mae hyn yn
sicrhau fod gennych ddealltwriaeth lawn o’ch cyfrifoldebau a
hawliau fel gweithiwr.

Os ydych yn penderfynu ymgeisio am hyfforddeiaeth Sir
y Fflint, amlygwch eich profiad/sgil yn y meysydd canlynol
ar y ffurflen gais:
-

Sgiliau Cyfathrebu
Gweithio fel tîm
Profiad TG
Profiad gwaith
Sgiliau trefnu
5 TGAU Gradd C / 4neu uwch (neu gyfatebol yn cynnwys
Cymraeg neu Saesneg Iaith a Mathemateg.
Uchafswm cymhwyster Lefel 3 (Safon Uwch).

Mae'r Amlinelliad Lleoliad yn briodol ar gyfer Prentisiaethau TGCh
yn y meysydd canlynol:
 Cyfathrebu TG
 Seilwaith TG
 Technolegau TG yn y Gweithle
 Cefnogaeth Busnes TG a Pherfformiad (Cynllunio a’r
Amgylchedd)
Amlygwch y lleoliad a ffefrir gennych yn yr adran datganiad
ategol yn y ffurflen gais

Hyfforddai Sir y Fflint - Gwasanaeth i
Gwsmeriaid
Amlinelliad Lleoliad
Yn y gwaith
Cyfleoedd Gwaith
Yn y gweithle byddwch yn cael cynnig profiad yn y meysydd
canlynol:









Cyfathrebu gyda chydweithwyr a chwsmeriaid ar lafar ac yn
ysgrifenedig
Gweithio mewn tîm
Ennill dealltwriaeth o Iechyd a Diogelwch yn y gweithle
Darparu gwasanaeth effeithiol i’r cwsmer.
Defnyddio TG mewn lleoliad gwaith yn defnyddio amrywiol
becynnau meddalwedd
Defnydd ymarferol o offer swyddfa
Sut i ddelio gyda chwsmeriaid a darparu cyngor a
chyfarwyddyd priodol.
Cynnal systemau cofnod ar bapur ac yn electronig

Sgiliau
Os ydych yn penderfynu ymgeisio am hyfforddeiaeth Sir y Fflint
amlygwch eich profiad/sgil yn y meysydd canlynol ar y
ffurflen gais
- Sgiliau Cyfathrebu
- Gweithio fel tîm
- Profiad TG
- Profiad gwaith
- Sgiliau trefnu
- 5 TGAU Gradd C neu uwch (neu
- gyfatebol yn cynnwys Cymraeg neu Saesneg Iaith a
Mathemateg.
- Uchafswm cymhwyster Lefel 3 (Safon Uwch).
- Y Gymraeg Lefel 4 (Siarad ac Ysgrifennu).

Yn y Coleg
Deilliannau Dysgu
Yn ystod eich dysgu seiliedig ar waith, byddwch yn cyflawni'r
deilliannau dysgu canlynol:






Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol -Lefel 2/3
mewn Gwasanaeth i Gwsmeriaid
Sgiliau Allweddol Sgiliau cysylltiedig â’r gwaith fel
Llythrennedd, Rhifedd a Llythrennedd Digidol oni bai ei fod
wedi’i eithrio
Tystysgrifau Technegol - Mae rhain yn gymwysterau
galwedigaethol priodol sy’n cael eu hasesu’n allanol (gan
arholwyr) ac yn y rhan fwyaf o achosion bydd angen mynd
i’r Coleg.
Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth - Mae hyn yn
sicrhau fod gennych ddealltwriaeth lawn o’ch cyfrifoldebau
a hawliau fel gweithwyr.

Mae’r Amlinelliad Lleoliad hwn yn briodol ar gyfer hyfforddeiaethau
Gwasanaeth i Gwsmeriaid yn y meysydd canlynol:


Cyswllt a Chanolfan Gyswllt

Hyfforddai Sir y Fflint - Gweithiwr
Cyffredinol
Amlinelliad Lleoliad
Yn y gwaith
Cyfleoedd Gwaith
Yn y gweithle byddwch yn cael cynnig profiad yn y
meysydd canlynol:








Cyfathrebu gyda chydweithwyr a chwsmeriaid
Gweithio fel rhan o dîm
Ennill dealltwriaeth o Iechyd a Diogelwch yn y
gweithle
Defnydd ymarferol o adnoddau a pheiriannau
perthnasol
Profi amrywiaeth o Wasanaethau Stryd (gan
gynnwys Priffyrdd, Gwastraff ac Ailgylchu, Glanhau
Strydoedd, Goleuadau Stryd a Chynnal a Chadw
Tiroedd)
Cymwysterau ychwanegol fel HGV a gyrru wagen
fforch godi yn yr ail flwyddyn

Yn y Coleg
Deilliannau Dysgu
Yn ystod eich dysgu seiliedig ar waith, byddwch yn cyflawni'r
deilliannau dysgu canlynol:







Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol Lefel 2
Garddwriaeth
Sgiliau allweddolSgiliau cysylltiedig â’r gwaith fel
Llythrennedd, Rhifedd a Llythrennedd Digidol oni bai ei fod
wedi’i eithrio
Tystysgrifau Technegol -Mae hwn yn gymhwyster
galwedigaethol priodol a asesir yn allanol a bydd angen
mynd i’r coleg. Mae’r arholiad allanol yn asesu unedau
penodol. Yn cynnwys Iechyd a Diogelwch
Yn ychwanegol- Tystysgrifau Codi a Symud yn Gorfforol a
Chymorth Cyntaf
Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth - Mae hyn yn
sicrhau fod gennych ddealltwriaeth lawn o’ch cyfrifoldebau a
hawliau fel gweithwyr.

Sgiliau
Os ydych yn penderfynu ymgeisio am hyfforddeiaeth Sir y
Fflint, amlygwch eich profiad/sgil yn y meysydd
canlynol ar y ffurflen gais
- Sgiliau Cyfathrebu
- Profiad gwaith
- Gwaith Tîm
- 3 TGAU (A*-G) / 1-9) neu gyfatebol (neu brofiad
perthnasol)
- Uchafswm cymhwyster lefel 3

Mae'r Amlinelliad Lleoliad yn briodol ar gyfer Prentisiaethau
Gweithiwr Cyffredinol yn y meysydd canlynol:


Gwasanaethau Stryd (2 leoliad ar gael yn y Depo yn Alltami)

Yn ystod yr ail flwyddyn os ydych yn gallu gyrru, byddwn yn eich
cefnogi i gael trwydded HGV

Hyfforddai Sir y Fflint - Masnach
Amlinelliad Lleoliad
Yn y Gwaith
Cyfleoedd Gwaith
Yn y gweithle byddwch yn cael cynnig profiad yn y
meysydd canlynol:
 Cyfathrebu gyda chydweithwyr a chwsmeriaid
 Gweithio fel rhan o dîm
 Ennill dealltwriaeth o Iechyd a Diogelwch yn y
gweithle
 Defnydd ymarferol o offer mecanyddol penodol,
driliau, llif llaw, sgaffaldiau, cymysgydd, peiriannau
trwm
 Cynnal systemau cofnod ar bapur ac yn electronig
ymchwilio ac adrodd ar wybodaeth benodol

Yn y Coleg
Deilliannau Dysgu
Yn ystod eich dysgu seiliedig ar waith, byddwch yn cyflawni'r
deilliannau dysgu canlynol:
 Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol -Lefel 2
(lefel 2 a Lefel 3 ar gyfer y grefft briodol)
 Sgiliau Allweddol -Sgiliau yn y gwaith fel Llythrennedd,
Rhifedd a Llythrennedd Digidol oni bai ei fod wedi’i eithrio
 Tystysgrifau Technegol -Cymhwyster Galwedigaethol
priodol a asesir yn allanol drwy arholiad ac mae’n bosibl y
bydd angen mynd i’r coleg. Mae’r arholiad allanol yn
asesu unedau craidd a chrefft penodol.
 Ychwanegol Tystysgrifau mewn Codi a Symud yn
Gorfforol a Chymorth Cyntaf
 Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth - Mae hyn yn
sicrhau fod gennych ddealltwriaeth lawn o’r cyfrifoldebau a
hawliau fel gweithiwr.

Sgiliau
Os ydych yn penderfynu ymgeisio am hyfforddeiaeth Sir
y Fflint amlygwch eich profiad/sgil yn y meysydd
canlynol ar y ffurflen gais
- Lefel 1/2 mewn crefft berthnasol neu 3 TGAU (A* D / 3 - 9) gan gynnwys Mathemateg / Saesneg
neu Gymraeg Iaith)
- Sgiliau Cyfathrebu
- Profiad gwaith perthnasol
- Sgiliau trefnu
- Uchafswm cymhwyster Lefel 3.

Mae'r Amlinelliad Lleoliad yn briodol ar gyfer prentisiaethau crefft
yn y meysydd canlynol:






Adeiladwr
Plastrwr
Saer
Paentio ac Addurno
Adeiladu Priffyrdd

Hyfforddeion Sir y Fflint - Trydanol
Amlinelliad o’r Lleoliad
Yn y Gwaith
Cyfleoedd Gwaith

Yn y Coleg
Deilliannau Dysgu

Yn y gweithle byddwch yn cael cynnig profiad yn y meysydd
canlynol:
 Cyfathrebu gyda chydweithwyr a chwsmeriaid
 Gweithio fel rhan o dîm
 Ennill dealltwriaeth o Iechyd a Diogelwch yn y
gweithle
 Defnydd ymarferol o offer llaw a mecanyddol
penodol, priodol i’r swydd
 Cynnal system cofnod ar bapur ac yn electronig ac
ymchwilio ac adrodd am wybodaeth benodol

Yn ystod eich dysgu seiliedig ar waith, byddwch yn cyflawni'r
deilliannau dysgu canlynol:
 Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol -Lefel 2 (lefel 2
a lefel 3 ar gyfer Trydanwr)
 Sgiliau Allweddol -Sgiliau cysylltiedig â’r gwaith fel
Llythrennedd, Rhifedd a Llythrennedd Digidol oni bai ei fod
wedi’i eithrio
 Tystysgrifau Technegol - Cymhwyster Galwedigaethol
priodol sy’n cael ei asesu’n allanol drwy arholiad ac mae’n
bosibl y bydd angen mynd i’r coleg. Mae’r arholiad allanol yn
asesu unedau craidd a chrefft penodol.
 Ychwanegol - Tystysgrifau Codi a Symud yn Gorfforol a
Chymorth Cyntaf
Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth -Mae hyn yn sicrhau fod
gennych ddealltwriaeth lawn o’ch cyfrifoldebau a hawliau fel
gweithwyr.

Sgiliau
Os ydych yn penderfynu ymgeisio am hyfforddeiaeth Sir y
Fflint, amlygwch eich profiad/sgil yn y meysydd canlynol
ar y ffurflen gais
- Lefel 1/2 mewn crefft berthnasol neu 3 TGAU (A* - C
/ 4 - 9) gan gynnwys Mathemateg / Saesneg neu
Gymraeg Iaith)
- Sgiliau Cyfathrebu
- Profiad gwaith perthnasol
- Sgiliau trefnu
- Uchafswm cymhwyster Lefel 3

Mae’r Amlinelliad Lleoliad hwn yn briodol ar gyfer Prentisiaeth
Trydanwr.


Gwasanaethau Stryd a Chludiant - adran goleuadau stryd

Prentisiaeth Gradd Hyfforddai Sir y
Fflint
Amlinelliad Lleoliad
Yn y gwaith
Cyfleoedd Gwaith
Yn y gweithle byddwch yn cael cynnig profiad yn y meysydd
canlynol:
 Cyfathrebu gyda chydweithwyr a chwsmeriaid ar lafar ac
yn ysgrifenedig
 Gweithio mewn tîm
 Ymchwilio a dadansoddi data
 Ymchwilio ac adrodd ar wybodaeth ansoddol
 Ysgrifennu Adroddiadau
 Rheoli prosiect
 Profiad gwaith mewn rôl briodol i’r cymhwyster
 Rhywfaint o weithio gartref

Yn y Coleg
Deilliannau Dysgu
Yn ystod eich dysgu seiliedig ar waith, byddwch yn cyflawni'r deilliannau
dysgu canlynol:
 Cymwysterau lefel Gradd perthnasol
 BEng (Anrh)
Ynni Carbon Isel, Effeithlonrwydd a Chynaliadwyedd
 Gwyddoniaeth Data Cymhwysol BSc

Sgiliau
Os ydych yn penderfynu ymgeisio am hyfforddeiaeth Sir y Fflint,
amlygwch eich profiad/sgil yn y meysydd canlynol ar y
ffurflen gais
- Sgiliau Cyfathrebu
- Gweithio fel tîm
- Profiad gwaith
- Sgiliau trefnu
- 48-72 pwynt tariff UCAS o gymhwyster lefel 3 priodol fel
Safon Uwch.
- 5 TGAU gradd A*-C, gan gynnwys Mathemateg a
Saesneg a Chymraeg Iaith
- Uchafswm cymhwyster Lefel 4 (Safon Uwch).

Mae'r Amlinelliad Lleoliad yn briodol ar gyfer prentisiaethau gradd yn y
meysydd canlynol:



Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi
Llywodraethu

Hyfforddai Sir y Fflint - Gofal Plant
Amlinelliad o’r Lleoliad

Yn y Gwaith
Cyfleoedd Gwaith
Yn y gweithle byddwch yn cael cynnig profiad yn y meysydd
canlynol:
 Cyfathrebu gyda chydweithwyr a phlant
 Gweithio mewn tîm
 Ennill dealltwriaeth o Iechyd a Diogelwch yn y gweithle
 Paratoi deunydd ar gyfer gweithgareddau
 Paratoi byrbryd a diodydd iach
 Darparu amgylchedd chwarae cynhwysol, wedi’i
gyfoethogi

Yn y Coleg
Deilliannau Dysgu
Ar eich diwrnod yn y Coleg byddwch yn cyflawni’r deilliannau
dysgu canlynol:






Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol -Lefel 2
Gofal Plant, Dysgu a Datblygu
Sgiliau Allweddol - Sgiliau cysylltiedig â’r gwaith fel
Llythrennedd, Rhifedd a Llythrennedd Digidol oni bai ei
fod wedi’i eithrio
Tystysgrifau Technegol -Mae’r rhain yn gymwysterau
galwedigaethol priodol sy’n cael eu hasesu’n allanol
(drwy arholiadau) ac yn y rhan fwyaf o achosion bydd
angen mynd i’r coleg.
Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth - Mae hyn yn
sicrhau fod gennych ddealltwriaeth lawn o’ch
cyfrifoldebau a hawliau fel gweithiwr.

Sgiliau
Os ydych yn penderfynu ymgeisio am hyfforddeiaeth Sir y
Fflint, amlygwch eich profiad/sgil yn y meysydd canlynol ar
y ffurflen gais
- Sgiliau Cyfathrebu
- Gweithio fel tîm
- Profiad o weithio â phlant.
- 3 TGAU Gradd D / 3 neu uwch (neu gyfatebol yn
cynnwys Cymraeg neu Saesneg iaith a Mathemateg.
- Uchafswm cymhwyster Lefel 3.
- Y Gymraeg Lefel 1 (Siarad ac Ysgrifennu).

Mae'r Amlinelliad Lleoliad hwn yn briodol ar gyfer
Prentisiaethau Gofal Plant yn y meysydd canlynol:


Gwasanaeth Crèche a Gofal Plant Sir y Fflint

Hyfforddai Sir y Fflint - Tai
Amlinelliad o’r Lleoliad
Yn y Gwaith
Cyfleoedd Gwaith
Yn y gweithle byddwch yn cael cynnig profiad yn y meysydd
canlynol:
 Cyfathrebu gyda chydweithwyr a chwsmeriaid ar lafar ac
yn ysgrifenedig
 Gweithio mewn tîm
 Ennill dealltwriaeth o Iechyd a Diogelwch yn y gweithle
 Defnyddio TG mewn lleoliad gwaith yn defnyddio
amrywiol becynnau meddalwedd
 Defnydd ymarferol o offer swyddfa
 Cynnal systemau cofnod ar bapur ac yn electronig
 Sefydlu cyfarfodydd a chynorthwyo gyda gweithgareddau
dilyniant
 Ymchwilio ac adrodd ar wybodaeth benodol
 Rhywfaint o weithio gartref

Yn y Coleg
Deilliannau Dysgu
Ar eich diwrnod yn y Coleg byddwch yn cyflawni’r deilliannau
dysgu canlynol:






Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol - Lefel
2/3 mewn Ymarfer Tai
Sgiliau Allweddol - Sgiliau cysylltiedig â’r gwaith fel
Llythrennedd, Rhifedd a Llythrennedd Digidol oni bai ei
fod wedi’i eithrio
Tystysgrifau Technegol -Mae’r rhain yn gymwysterau
galwedigaethol priodol sy’n cael eu hasesu’n allanol
(drwy arholiadau) ac yn y rhan fwyaf o achosion bydd
angen mynd i’r coleg.
Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth - Mae hyn yn
sicrhau fod gennych ddealltwriaeth o’ch cyfrifoldebau a
hawliau fel gweithiwr.

Sgiliau
Os ydych yn penderfynu ymgeisio am hyfforddeiaeth Sir y
Fflint, amlygwch eich profiad/sgil yn y meysydd canlynol
ar y ffurflen gais
- Sgiliau Cyfathrebu
- Gweithio fel tîm
- Profiad TG
- Profiad gwaith
- Sgiliau trefnu
- 5 TGAU Gradd C / 4neu uwch (neu gyfatebol yn
cynnwys Cymraeg neu Saesneg Iaith a Mathemateg.
- Uchafswm cymhwyster Lefel 3.

Mae'r Amlinelliad Lleoliad hwn yn briodol ar gyfer
Prentisiaethau Tai Priodol yn y meysydd canlynol:



Rheoli Tai
Tai a Gwasanaethau Atal

Hyfforddai Sir y Fflint - Peirianneg Sifil
Amlinelliad o’r Lleoliad
Yn y Gwaith
Cyfleoedd Gwaith
Yn y gweithle byddwch yn cael cynnig profiad yn y meysydd
canlynol:
 Cyfathrebu gyda chydweithwyr a chwsmeriaid ar lafar ac
yn ysgrifenedig
 Gweithio mewn tîm
 Ennill dealltwriaeth o Iechyd a Diogelwch yn y gweithle
 Defnyddio TG i greu lluniau a dyluniad CAD
 Cynnal systemau cofnod ar bapur ac yn electronig
 Cynorthwyo gydag archwiliadau strwythurol
 Ymchwilio ac adrodd ar wybodaeth gaffael
 Cefnogi prosiectau dylunio

Yn y Coleg
Deilliannau Dysgu
Ar eich diwrnod yn y Coleg byddwch yn cyflawni’r deilliannau
dysgu canlynol:






Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol -Lefel 3
diploma mewn adeiladu ac amgylchedd adeiledig
Sgiliau Allweddol - Sgiliau cysylltiedig â’r gwaith fel
Llythrennedd, Rhifedd a Llythrennedd Digidol oni bai ei
fod wedi’i eithrio
Tystysgrifau Technegol -Mae’r rhain yn gymwysterau
galwedigaethol priodol sy’n cael eu hasesu’n allanol
(drwy arholiadau) ac yn y rhan fwyaf o achosion bydd
angen mynd i’r coleg.
Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth - Mae hyn yn
sicrhau fod gennych ddealltwriaeth o’ch cyfrifoldebau a
hawliau fel gweithiwr.

Sgiliau
Os ydych yn penderfynu ymgeisio am hyfforddeiaeth Sir y
Fflint, amlygwch eich profiad/sgil yn y meysydd canlynol
ar y ffurflen gais
- Sgiliau Cyfathrebu
- Gweithio fel tîm
- Profiad TG
- Profiad gwaith
- Sgiliau Datrys Problemau
- 5 TGAU Gradd C / 4neu uwch (neu gyfatebol yn
cynnwys Cymraeg neu Saesneg Iaith a Mathemateg.
- Uchafswm cymhwyster Lefel 3.

Mae'r Amlinelliad Lleoliad hwn yn briodol ar gyfer
Prentisiaethau Peirianneg Sifil priodol yn y meysydd canlynol:


Gwasanaethau Stryd a Chludiant

