Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig
Campaign for the Protection of Rural Wales
TEIPIWCH neu defnyddiwch BRIF LYTHRENNAU ac INC DU wrth llenwi’r ffurflen hon.
Mi fydd yr wybodaeth a rhoddir ar y ffurflen hon, yn enwedig yr wybodaeth yn yr adran Cymhwyster Ymgeisydd
ar Gyfer yr Swydd, yn cael ei ddefnyddio yn y broses asesu.

CAIS AM SWYDD Y Prif Weithredwr
Sut y daethoch i wybod am y swydd hon?

MANYLION PERSONOL
Cyfenw:

Teitl:

Enwau blaen:

Dyddiad Geni (ddim yn orfodol)

Cyfeiriad:

Man Geni

Rhif ffôn cartref:

Rhif ffôn gwaith:

Ffôn Symudol:

Côd Post:

Ebost:

1

SWYDDI A PHROFIAD GWAITH
Rhowch fanylion eich cyflogaeth, gan ddechrau gyda’r swydd ddiweddaraf, yn cynnwys unrhyw waith gwirfoddol a
chyfnodau o ddiweithdra.

Swydd presennol
Enw a chyfeiriad y cyflogwr presennol:

Teitl y swydd:
Dyddiad dechrau:
Cyflog:

Crynodeb o’ch dyletswyddau a’ch cyfrifoldebau:

Swyddi eraill
Dyddiadau
O

Enw a chyfeiriad y cyflogwr

Teitl y swydd a disgrifiad o’r
dyletswyddau

Rhesymau dros adael

I

Defnyddiwch dudalen ychwanegol os bydd angen
Rheswm dros geisio am swydd y Prif Weithredwr:
Pryd fyddwch chi’n gallu dechrau ar y swydd os penodir chi?

2

ADDYSG UWCH
Dyddiadau
O

Enw yr Prfysgol, Coleg, dosbarth nos a.y.y.b

I

Teitl y cymhwyster, gradd ac enw’r pwnc a
astudiwyd

CYMWYSTERAU A MEDRAU
Cymwysterau technegol a phroffesiynol/aelodaeth o gyrff proffesiynol a sgiliau arbenigol gyda dyddiadau.

A oes arnoch angen trwydded waith i weithio yn y DG?
Ydych chi’n medru siarad Cymraeg?

Rhugl

Gwybodaeth weithiol

Ydych chi’n medru ysgrifennu yn y Gymraeg?

Ydw

Nac ydw

Dysgwr

A oes gennych drwydded yrru llawn ar gyfer yr DG?

Oes

Nac oes

Oes gennych unrhyw arnodiadau presennol?

Oes

Nac oes

Os oes, nodwch nhw isod:

3

Nac ydw

CYMHWYSTER YMGEISYDD AR GYFER Y SWYDD
Nodwch isod unrhyw brofiad perthnasol, wybodaeth a medrau sydd gennych i gynnig wrth ystyried “Manyldeb y
Person” sydd wedi ei gynnwys yn y Pecyn Gwybodaeth.
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Defnyddiwch dudalen ychwanegol os bydd angen

5

CANOLWYR
Rhowch enw, cyfeiriad, rhif ffôn gwaith a theitl swydd dau berson y gellir cysylltu â hwy am wybodaeth mewn
perthynas â’ch gwaith. Dylai’ch cyflogwyr presennol (neu diweddaraf) fod yn un o’r rhain.
CANOLWR 1

CANOLWR 2

Enw:

Enw:

Cyfeiriad:

Cyfeiriad:

Côd Post:

Côd Post:

Swydd:

Swydd:

Ffôn:

Ffôn:

Ebost:

Ebost:

Gawn ni gysylltu â’ch cyflogwr presennol nawr?

Cewch

Na Chewch

DATGANIAD
Yr wyf yn datgan bod yr wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon yn gyflawn ac yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth

Llofnod:

Dyddiad:

Dychwelwch y ffurflen hon i:
Carys Matthews, Rheolwr Gweithrediadau
YDCW
Tŷ Gwyn
31 Y Stryd Fawr
Y Trallwng
Powys
SY21 7YD

Diolch am lenwi’r ffurflen hon ac am eich diddordeb yn YDCW
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