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Cais am gyflogaeth fel: Cynorthwyydd Gweithrediadau ac Ymwelwyr 

Cyfenw  Enwau eraill:  

Cyfeiriad: 

Cod Post:  Teleffon:  

Addysg a hyfforddiant: Rhowch fanylion a chanlyniadau unrhyw arholiadau TGAU lefel A ac uwch neu 
hyfforddiant perthnasol/cymwysterau proffesiynol cyfatebol  

 

 

 

 

 

Aelodaeth o gyrff cyhoeddus  

 

Hanes cyflogaeth 

Cyflogwr presennol/blaenorol Teitl swydd Dyddiadau 
cyflogaeth 

Graddfa tâl a rheswm dros 
adael  

 

    

    

    

    

Ni chysylltir â’ch cyflogwr presennol cyn cynnig cyflogaeth i chi.  
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Dywedwch wrthym am y sgiliau a ddefnyddiwyd gennych ac a/neu a ddysgwyd gennych yn y swyddi 
hynny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dywedwch wrthym pam y ceisioch am y swydd hon a pam rydych yn credu mai chi yw’r person gorau ar 
gyfer y swydd. 
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Ydych chi’n ystyried bod gennych anabledd?           

                                                                                 Ydw  Nac ydw  

Dywedwch wrthym os oes yna ‘addasiadau rhesymol’ y medrwn eu gwneud i’ch cynorthwyo yn eich cais 
neu o ran ein proses recriwtio 

 

Dywedwch wrthym os oes yna ddyddiadau pan na fyddwch ar gael ar gyfer cyfweliad  

 

Gallaf gadarnhau bod y wybodaeth uchod hyd y gwn i yn gywir. Derbyniaf y gall darparu gwybodaeth 
ffals yn fwriadol arwain at fy niswyddo. 

Llofnod        Dyddiad    

Os ydych am gynnwys eich CV neu ychwanegu gwybodaeth y credwch fydd o gymorth ar gyfer ein proses 
rhestr fer i ddewis ymgeiswyr i’w cyfweld, yna atodwch i’r ffurflen hon. Dylid e-bostio neu bostio 
ffurflenni cais cyflawn ac unrhyw wybodaeth ychwanegol i:  

Carys Mills, Swyddfa’r Harbwr, Canolfan Rhagoriaeth Morwrol, Harbwr Saundersfoot, Saundersfoot, Sir 
Benfro, SA69 9HE 

T: +44 (0) 1834 812 094 E: cmills@saundersfootharbour.co.uk 

 

Y dyddiad cau yw  Dydd Gwener 28 Mai 2021 (12 hanner dydd). Gwnewch yn siŵr fod eich cais yn ein 
cyrraedd cyn y dyddiad a’r amser hwn. Byddwn yn cydnabod pob cais a dderbynnir. 
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