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 Cais 
Am Brofiad Gwaith 

 
 
 

Enw:  

Cyfeiriad Cartref:   
 

Rhif Ffôn:  

Cyfeiriad  E-bost:  

Statws:  Disgybl Ysgol         Myfyriwr Prifysgol/Coleg      Oedolyn sy’n Dysgu 
 

Enw a Chyfeiriad eich 
Ysgol/ Coleg/ Prifysgol: 

   

Manylion y cwrs rydych yn 
ei ddilyn ar hyn o bryd (os 
ydych yn dilyn cwrs): 

 

Dyddiad Geni:    

Manylion am y maes neu’r 
math o waith yr hoffech 
wneud profiad gwaith 
ynddo: 

 
  

  
Enw Cyswllt Mewn 
Argyfwng: 
 
Rhif Cyswllt Mewn 
Argyfwng: 

 

Enw Cyswllt Ysgol / Coleg / 
Prifysgol:  
 
Rhif Cyswllt: 

 
 
 
 

A ydych yn ystyried bod 
gennych anabledd fel y'i 
diffinnir gan y Ddeddf 
Cydraddoldeb?  

YDW/NAC YDW 

Os felly, rhowch fanylion eich anabledd ... 

 
A oes angen cyfleusterau 
arbennig arnoch er mwyn 
cyflawni’r lleoliad rydych 
yn gofyn amdano?  
Os felly, rhowch fanylion: 
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Rhowch fanylion am 
unrhyw euogfarnau 
(dyddiad yr euogfarn 
unigol, dedfryd, a yw’n 
ohiriedig a nodi’r euogfarn 
llys) nad ydynt wedi eu 
treulio o dan Ddeddf 
Ailsefydlu Troseddwyr 
1974. 

 

Rhowch ddisgrifiad byr am pam mae gennych ddiddordeb arbennig mewn lleoliad gyda 
Cartrefi Conwy a beth rydych yn gobeithio ei ennill o’r profiad. 

 
 

 
 
 
 
Defnyddiwch y gofod hwn i roi manylion pellach i gefnogi eich cais am brofiad gwaith.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pa ddyddiadau yr hoffech wneud profiad gwaith: …../…..../…….. tan …../…..../…… 
 
Llofnod: ……………………………………… Dyddiad…………………………………… 
 
Mae Cartrefi Conwy yn cael nifer fawr o geisiadau am brofiad gwaith ac rydym yn ymrwymedig i 
gefnogi datblygiad pobl yn y gymuned, fodd bynnag nid yw bob amser yn bosibl bodloni pob cais. 
Caiff pob cais ei ystyried gan edrych ar yr oruchwyliaeth a’r llwyth gwaith sydd ar gael ac mae’r 
llefydd yn cael eu rhoi ar sail “y cyntaf i’r felin". I gael rhagor o wybodaeth am Cartrefi Conwy ewch 
i’n gwefan yn www.cartreficonwy.org 
 
Dychwelwch eich cais wedi’i lenwi i’r Adran Adnoddau Dynol, Cartrefi Conwy, Morfa Gele, 
Parc Busnes Gogledd Cymru, Cae Eithin, Abergele, LL22 8LJ.  
 
Bydd swyddog o Cartrefi Conwy yn cysylltu â chi o fewn 2 diwrnod o dderbyn eich cais fel rheol. 
Os nad ydych wedi clywed gennym, cysylltwch â Cartrefi Conwy a gofynnwch i siarad gyda’r adran 
AD i sicrhau ein bod wedi cael eich cais.    
 

“Mae Cartrefi Conwy wedi ymrwymo i gydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl weithgarwch. Bydd ceisiadau yn cael eu hystyried ar 
sail teilyngdod yn unig, waeth beth fo oedran, rhyw, lliw, hil, anabledd, statws priodasol, crefydd, cred, tueddfryd rhywiol neu 

darddiad ethnig neu genedlaethol yr ymgeisydd". 

 
Tîm AD, Morfa Gele, Parc Busnes Gogledd Cymru, Cae Eithin,   

Abergele, LL22 8LJ  01745 335348   recruitment@cartreficonwy.org        
 www.cartreficonwy.org 

 

Mae Cartrefi Conwy Cyf yn gymdeithas Mantais Gymunedol    •     Cartrefi Conwy yw enw masnachu Cartrefi Conwy Cyfyngedig 
 

http://www.cartreficonwy.org/
mailto:recruitment@cartreficonwy.org

