ADDYSG
YSGOLION UWCHRADD
YSGOL DYFFRYN NANTLLE, PENYGROES
(cyfun 11 - 18; 420 o ddisgyblion)
Yn eisiau: Cyn gynted â phosib.

AIL HYSBYSEB

Gofalwr Cynorthwyol (Rhan Amser)
Swydd dros dro hyd at 31/08/2022 yn y lle cyntaf.
Gwahoddir ceisiadau gan unigolion sydd â phrofiad perthnasol a’r rhinweddau
penodol ar gyfer y swydd Gofalwr Cynorthwyol. Gweler y swydd disgrifiad am fwy o
fanylion am y swydd.
Oriau Gwaith: 35 awr yr wythnos drwy'r flwyddyn
Graddfa Gyflog: Telir cyflog yn unol â Graddfa Gweithwyr Llywodraeth Leol Raddfa
GS2, pwyntiau 3 - 4 (£17,559 - £17,910 y flwyddyn) yn ôl profiad a chymhwyster.
Mae’r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol ar gyfer y
swydd hon.
Gwahoddir unrhyw un sydd â diddordeb a/neu angen mwy o wybodaeth i drafod yn anffurfiol
â’r Dirprwy Bennath, Mr. Huw G Evans
Gellir cyflwyno cais am y swydd yma ar-lein ar wefan Cyngor Gwynedd neu mae pecyn cais
i’w cael gan Mrs. Elen Williams, Swyddog Gweinyddol, Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes,
Caernarfon, Gwynedd, LL54 6RL, (Rhif ffôn 01286 880345, Rhif Ffacs: 01286 881953 e-bost:
sg@ydn.gwynedd.sch.uk. Os dymunir dychwelyd y cais drwy’r post, dylid ei ddychwelyd
i’r cyfeiriad uchod erbyn y dyddiad cau.
DYDDIAD CAU: HANNER DYDD, DYDD MERCHER, 13 HYDREF, 2021.

Bydd y Cyngor yn gofyn am gopi o’r dadleniad gan Wasanaeth Datgelu a
Gwahardd gan yr ymgeiswyr llwyddiannus cyn y gallent gychwyn yn y swydd
yma.
(The above is an advertisement for the post of an Assistant Caretaker at Ysgol
Dyffryn Nantlle, Penygroes for which the ability to communicate through the medium
of Welsh and English is essential).
Mae’r awdurdod hwn wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc ac mae’n disgwyl y bydd pob un
o’i staff a’i wirfoddolwr yn rhannu’r ymrwymiad hwn.
This authority is committed to safeguarding and promoting the welfare of children and young people and expects all
staff and volunteers to share this commitment.

