Cais am Gyflogaeth
Cyfrinachol
Teipiwch neu ysgrifennwch mewn inc du

Adran AD yn unig
Rhif Ymgeisydd:
Rhif y Swydd:
Cyfweliad Gwarantedig:

Swydd yr ymgeisiwyd amdani:

Cyfenw

Lleoliad yr Amgueddfa:

Enw

Teitl
Athro/ Dr/ Mr /Mrs/ Miss/ Ms
(nodwch arall)

Cyfeiriad Parhaol

Ffôn:
Ffôn symudol:
E-bost:

Nodwch eich dull cysylltu dewisol

Ebost

Llythyr

Rhif Yswiriant Cenedlaethol
/

/

/

/

Hanes eich Cyflogaeth (swydd bresennol a swyddi diweddaraf)
O

I

Teitl y swydd a’r
Sefydliad

Disgrifiad byr o’r prif ddyletswyddau
Rheswm dros adael/fod eisiau gadael

Unrhyw amser nad yw’n cael ei gynnwys uchod (e.e diwaith, teithio ac ati).
O
Mis/blwyddyn

I
Mis/blwyddyn

Rheswm

Os cewch eich penodi, pryd fyddai modd i chi ddechrau yn y swydd?

Cymwysterau a Hyfforddiant
Ymhob rhan o’r dudalen hon, os enilloch chi gymwysterau y tu allan i’r DU, nodwch ar ba
lefel.
Os cewch eich penodi, gofynnir am brawf o’ch cymwysterau.
Rhestrwch unrhyw gymwysterau a hyfforddiant academaidd neu broffesiynol
perthnasol
Cymhwyster/Pwnc

Corff Dyfarnu

Graddfa

Dyddiad cymhwyso

Ydych chi’n aelod o unrhyw gyrff proffesiynol (rhowch fanylion)

Mae hi’n bolisi gan yr Amgueddfa i wirio cymwysterau pob ymgeisydd llwyddiannus

Sgiliau iaith – Am eglurhad o’r lefelau gweler canllawiau recruitio ar y wefan.

Ticiwch y blychau isod i nodi eich lefel gallu wrth ysgrifennu Saesneg a Chymraeg
Saesneg

Hyfydredd

Uwch

Ganolradd

Sylfaen

Mynediad

Dim

Cymraeg

Hyfydredd

Uwch

Ganolradd

Sylfaen

Mynediad

Dim

Ticiwch y blychau isod i nodi eich lefel gallu wrth siarad Saesneg a Chymraeg
Saesneg

Hyfydredd

Uwch

Ganolradd

Sylfaen

Mynediad

Dim

Cymraeg

Hyfydredd

Uwch

Ganolradd

Sylfaen

Mynediad

Dim

Pa iaith sydd orau gennych ei defnyddio?
Saesneg

Cymraeg

Iaith Arwyddion Prydeinig

Arall – nodwch___________

Sgiliau Penodol Hanfodol/Dymunol i’r Swydd
Amlinellwch isod sut yr ydych yn diwallu’r sgiliau penodol hanfodol/dymunol i’r swydd fel yr
amlinellir yn y Manyleb Person.
Gwybodaeth Angenrheidiol

Profiad Angenrheidiol

Cymwysterau Academaidd / Safon Addysg

Sgiliau Angenrheidiol

Cymwyseddau
Gweler y disgrifiad o'r pum cymhwysedd yn y Fanyleb Bersonol. Dangoswch eich gallu
yn y meysydd hyn drwy roi enghreifftiau o sut rydych wedi ymddwyn mewn sefyllfaoedd
penodol.
Gweithio’n bositif gydag eraill

Croesawu dysgu, newid a chreadigrwydd

Ymroddiad i ganolbwyntio ar gwsmeriaid

Cyrraedd canlyniadau effeithiol

Ymroddiad i amrywiaeth a chyfrifoldebau cymdeithasol

Canolwyr
Rhowch fanylion dau ganolwr. Mae’n rhaid i chi gynnwys eich cyflogwr presennol neu yr
un mwyaf diweddar os nad ydych yn gyflogedig ar hyn o bryd. Dylai’r llall fod yn rhywun
sy’n gallu rhoi barn am eich gwaith a’ch gallu i gyflawni’r swydd y gwnaethoch gais
amdani. Fel rheol, byddwn yn gofyn am eirda ar ôl cynnig y swydd i’r ymgeisydd.
Canolwr 1
Enw a theitl swydd
Cyfeiriad

Ffôn:
Ebost:
Ydych chi’n hapus i ni ofyn am eirda nawr?
Ydw

Nac ydw

Os na, pryd?
Beth yw cysylltiad y person hwn â chi?

Canolwr 2
Enw a theitl swydd
Cyfeiriad

Ffôn:
Ebost:
Ydych chi’n hapus i ni ofyn am eirda nawr?
Ydw

Nac ydw

Os na, pryd?
Beth yw cysylltiad y person hwn â chi?

Rwy’n cadarnhau fy mod wedi llenwi’r cais yn onest ac rwy’n deall y gallai unrhyw
wybodaeth ffug olygu y gellid gwahardd fy nghais neu y gallwn gael fy niswyddo.
Mae Amgueddfa Cymru’n cydymffurfio â darpariaethau Deddf Diogelu Data 1998. Wrth
lofnodi’r ffurflen hon rydych chi’n rhoi caniatâd i’r Amgueddfa brosesu data sensitif a data
personol arall at ddibenion recriwtio a dethol.
Cofiwch lofnodi a rhoi dyddiad ar eich cais. Os ydych yn dychwelyd eich cais ar
ffurf ebost dylech roi tic yn y blwch isod yn lle llofnodi.
Llofnod ………………………………....Dyddiad ……………………………………….....
Dyddiad............................................................
Ar ôl llenwi’r ffurflen gais, dylech ei dychwelyd i’r cyfeiriad isod erbyn y dyddiad cau.
Adran Adnoddau Dynol
Amgueddfa Cymru
Parc Cathays
Caerdydd, CF10 3NP
ad.swyddi@amgueddfacymru.ac.uk
Noder, bydd y gost o ddychwelyd y ffurflen gais ac unrhyw atodiadau drwy’r post yn
fwy na phris stamp dosbarth cyntaf.

