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Gwybodaeth sy'n Gysylltiedig â'r Swydd 

Mae'r ddogfen hon yn cynnwys gwybodaeth am y rôl rydych yn gwneud cais amdani a'r wybodaeth y bydd 

angen i chi ei chyflwyno gyda'ch cais.       

1. Manylion y Rôl 
 

Cyfeirnod y swydd 13976 

Teitl y swydd: Cynghorydd Addysgol  

Yn atebol i: Uwch Reolwr, Cymorth a Recriwtio Myfyrwyr 

Cyflog: £32,548 i £38,833 y flwyddyn 

Telerau ac amodau: Academaidd eu Natur 

Gradd 7 

Hyd y swydd: Parhaol 

Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos 

Lleoliad: Y Brifysgol Agored yng Nghymru, Caerdydd 

Dyddiad cau: 12.00 hanner dydd ar i'w gadarnhau 

Y math o ffurflen gais a dderbynnir: Ffurflen gais safonol 

Nifer y canolwyr sydd eu hangen: 3 

Cyswllt recriwtio'r uned: Wales-Recruitment@open.ac.uk  
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2. Crynodeb o'r dyletswyddau 
 

Mae hon yn rôl arweiniad arbenigol sy'n gofyn am weithio hyblyg er mwyn cefnogi myfyrwyr y Brifysgol Agored 

yng Nghymru ar y cyd â Thimau Cymorth i Fyfyrwyr (SST) yn seiliedig ar y cwricwlwm mewn pedair Canolfan 

Cymorth a Recriwtio Myfyrwyr ledled Lloegr ac yn eu canolfannau cyfatebol yng ngwledydd y DU.  

 Mae dwy elfen allweddol i'r rôl hon: 

1 Gwneud cyfraniad sylweddol at ddarparu a datblygu Gwasanaeth Cymorth a Recriwtio (SRSC) y 
Brifysgol gan ganolbwyntio ar Wybodaeth, Cyngor ac Arweiniad (IAG) er mwyn hyrwyddo cyfraddau 
cadw, dilyniant, datblygiad a boddhad myfyrwyr.  

2 Rhoi Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad yn uniongyrchol i ymholwyr a myfyrwyr mewn achosion 
cymhleth unigol drwy amrywiaeth o gyfryngau ac ar y cyd i fyfyrwyr drwy fforymau ar-lein a chyfryngau 
electronig eraill. 

Mae'r rôl hon wedi ei lleoli o fewn y Ganolfan Cymorth a Recriwtio Myfyrwyr yn y Brifysgol Agored yng 
Nghymru. 

Amlinelliad cryno o ddiben y swydd (yn cynnwys cwmpas, amcanion) 

1.1 Rhoi Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad yn uniongyrchol drwy amrywiaeth o gyfryngau i: 

Ymholwyr a/neu fyfyrwyr unigol mewn achosion cymhleth a atgyfeirir gan dimau eraill; 

Grwpiau o ymholwyr a/neu fyfyrwyr, yn gweithio mewn amgylchedd ar-lein, e.e. fforymau cymedroli. 

Datblygu adnoddau a chysylltiadau Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad 

1.2 Cyfrannu at ddatblygiad Gwasanaeth Cymorth a Recriwtio Myfyrwyr y Brifysgol gan ganolbwyntio ar 
Wybodaeth, Cyngor ac Arweiniad er mwyn hyrwyddo cyfraddau cadw, datblygiad a boddhad myfyrwyr; 
drwy, er enghraifft, gymryd rhan mewn prosiectau neu eu rheoli; cynrychiolaeth ar grwpiau'r Brifysgol; 
a datblygu cymorth o fewn strwythurau cymorth newydd a chyfredol i fyfyrwyr 

1.3 Arwain meysydd o gyfrifoldeb arbennig e.e. yn ymwneud â grŵp myfyrwyr penodol (fel myfyrwyr 
anabl), maes arbennig o'r cwricwlwm, neu bolisi neu broses benodol yn y Brifysgol 

1.4 Cyfrannu at gynllunio a chyflwyno hyfforddiant a chyfleoedd datblygu i staff y Gwasanaeth Cymorth a 
Recriwtio Myfyrwyr, Darlithwyr Cyswllt, staff academaidd eraill a deiliaid rôl eraill fel y bo'n briodol, 
mewn perthynas â Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad, 

1.5 Rhannu cyfrifoldeb am ansawdd y gwasanaethau drwy bennu egwyddorion matrics a chyfrannu at 
ddatblygiad y Safonau Ansawdd a gwella ansawdd y Gwasanaeth Cymorth i Ddysgwyr. 

2. Tasgau allweddol 

2.1 Rhoi arweiniad rhagweithiol ac ymatebol a chymorth addysgol cymhleth, drwy nifer o sianeli gan 
gynnwys y ffôn, e-bost, gwe-sgwrs, fforwm ar-lein a chyfryngau cymdeithasol, i fyfyrwyr a darpar 
fyfyrwyr i'w galluogi i wneud penderfyniadau priodol ynghylch eu hastudiaethau, o ran eu hanghenion 
eu hunain a pholisïau'r Brifysgol Agored. 

2.2 Asesu ymholiadau a sicrhau bod anghenion cymorth arbenigol eraill yn cael eu nodi a'u diwallu, gan eu 
hatgyfeirio lle bo'n briodol.  

2.3 Gweithredu fel y cyswllt uwchgyfeirio, gan gynnwys drwy drosglwyddiadau brys ac apwyntiadau wedi eu 
trefnu ymlaen llaw, ar gyfer myfyrwyr a darpar fyfyrwyr sydd angen arweiniad a chymorth cymhleth, gan 
ddefnyddio barn ac arbenigedd proffesiynol.  

2.4 Datblygu arbenigedd mewn perthynas â meysydd penodol o faes cwricwlwm, polisi a/neu brosesau'r 
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Brifysgol Agored, gan gyfrannu at ddatblygiad staff eraill a gweithredu fel pwynt cyfeirio pan fo angen. 

2.5 Gweithredu fel pwynt cyswllt allweddol rhwng y Brifysgol Agored yng Nghymru ac un neu fwy o'r 
Timau Cymorth i Fyfyrwyr sy'n seiliedig ar y cwricwlwm er mwyn sicrhau bod yr holl staff yn 
ymwybodol o'r wybodaeth allweddol yn ymwneud â myfyrwyr yng Nghymru a 

2.6 Gweithredu fel hyrwyddwr, arbenigwr gwybodaeth leol a phwynt cyswllt perthynas ar gyfer meysydd 
arbenigol/ canolog priodol e.e. ar gyfer myfyrwyr anabl.  

2.7 Monitro, gwerthuso a darparu gwasanaethau a rhoi gweithdrefnau ar waith er mwyn sicrhau ansawdd 
a gwella gwasanaethau i ymholwyr a/neu fyfyrwyr yn barhaus gan gymhwyso egwyddorion y safon 
ansawdd matrix. 

2.8 Cadw cofnod cywir o fanylion myfyrwyr ac ymholwyr a thrafodaethau ar systemau a chronfeydd data'r 
Brifysgol.  

2.9 Cyfrannu at ddatblygiad Gwasanaeth Cymorth a Recriwtio Myfyrwyr y Brifysgol gan ganolbwyntio ar 
Wybodaeth, Cyngor ac Arweiniad er mwyn hyrwyddo cyfraddau cadw, datblygiad a boddhad myfyrwyr 
drwy, er enghraifft, gynrychiolaeth ar grwpiau'r Brifysgol neu gymryd rhan mewn prosiectau penodol. 

2.10 Darparu hyfforddiant i Ddarlithwyr Cyswllt (tiwtoriaid academaidd rhan-amser y Brifysgol) ac i staff 
academaidd eraill mewn perthynas â rôl arwain a chymorth cyffredinol i fyfyrwyr ar ddeddfwriaeth, 
polisïau a gweithdrefnau. 

2.11 Cyfrannu at gynllunio, datblygu a gwerthuso gwybodaeth, deunyddiau a systemau ar-lein ac 
ysgrifenedig er mwyn diwallu anghenion addysgol a/neu anghenion gweithredol. 

2.12 Datblygu sgiliau a gwybodaeth yn barhaus i gynnal a gwella perfformiad personol, gan fabwysiadu arferion a 
gweithdrefnau busnes sy'n esblygu. 

2.13 Cydgysylltu a chydweithio â staff mewnol neu bartneriaid allanol e.e. y rheiny sy'n gweithio ym maes 
ehangu mynediad neu'n ymgysylltu â chyflogwyr i gyflawni'r agenda AU ehangach yng Nghymru.  
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3. Manyleb y person 
 

Addysg, cymwysterau a hyfforddiant 

Hanfodol:   Gradd a/neu gymhwyster proffesiynol addas, neu sgiliau a phrofiad cyfatebol. 

Dymunol: 

NVQ 4 mewn Arweiniad  

Parodrwydd i weithio tuag at gymhwyster proffesiynol mewn arweiniad os nad oes gennych y 

cymhwyster eisoes. 

Dymunol: 
Cymhwyster proffesiynol perthnasol a/neu dystiolaeth o hyfforddiant a datblygiad proffesiynol 

parhaus ym maes Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad. 

Gwybodaeth, gwaith a phrofiad perthnasol arall 

Hanfodol:   

O leiaf dwy flynedd o brofiad o ddarparu Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad i ystod o grwpiau 

amrywiol o fyfyrwyr (yn cynnwys rhai ag anableddau) mewn addysg i oedolion, addysg bellach ac 

addysg uwch. 

Hanfodol: 
Dealltwriaeth o anghenion dysgwyr sy'n oedolion a dysgwyr o bell yng nghyd-destun dysgu 

agored rhan-amser. 

Hanfodol: 
Dealltwriaeth o'r materion sy'n effeithio ar gyfraddau cadw a datblygiad myfyrwyr yng nghyd-

destun dysgu agored rhan-amser. 

Hanfodol: Gwybodaeth am gyfle cyfartal ac amrywiaeth ac ymrwymiad iddynt. 

Hanfodol: Ymwybyddiaeth o'r amgylchedd allanol a pholisïau'r llywodraeth a'u heffaith bosibl ar y Brifysgol. 

Hanfodol: 

Sgiliau cynghori a rhoi arweiniad sydd wedi'u datblygu er mwyn helpu myfyrwyr i reoli eu hunain 

a gwneud eu penderfyniadau eu hunain, gan ddefnyddio technegau cyd-drafod, galluogi, eirioli a 

herio. 

Hanfodol: 
Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig datblygedig iawn er mwyn cyfleu gwybodaeth gymhleth i 

gynulleidfaoedd amrywiol. 

Hanfodol: 
Lefel uchel o sgiliau rhyngbersonol yn cynnwys sgiliau cysylltu, rhwydweithio, cyd-drafod a 

gweithio mewn tîm. 

Hanfodol: Y gallu i weithio gyda thimau mewn nifer o leoliadau ac mewn timau rhithwir. 

Hanfodol: Y gallu i gyflwyno hyfforddiant i amrywiaeth eang o staff. 

Hanfodol: 
Sgiliau cyfrifiadurol hyderus sy'n ddigonol ar gyfer defnyddio systemau TG yn effeithiol ac i roi 

arweiniad mewn byd electronig. 

Hanfodol: 
Sgiliau cynllunio a threfnu da yn cynnwys y gallu i weithio ar eich liwt eich hun a rheoli llwyth 

gwaith uchel. 
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Hanfodol: 
Y gallu i ddadansoddi a datblygu data, prosesau, rolau a chyfrifoldebau er mwyn gwella 

gwasanaethau ac ymateb i newid. 

Hanfodol: Cymhelliant ac ymrwymiad i welliant a datblygiad parhaus y gwasanaeth. 

Hanfodol: 
Ymrwymiad i'ch datblygiad personol eich hun a pharodrwydd i sicrhau'r wybodaeth ddiweddaraf 

am ddatblygiadau ym maes Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad. 

Galluoedd a rhinweddau personol 

Hanfodol:   Lefelau uchel o flaengaredd a pharodrwydd i gymryd cyfrifoldeb am faterion a'u datrys. 

Hanfodol: Y gallu i feddwl yn greadigol er mwyn datrys problemau cymhleth. 

Hanfodol: Agwedd hyblyg a chadarnhaol tuag at newid. 

Hanfodol: Y gallu i gadw eich pen a bod yn synhwyrol wrth ymdrin â chleientiaid anodd. 

Hanfodol: 
Y gallu i weithio mewn amgylchedd swyddfa cynllun agored pan fydd llawer o bobl yn siarad ar y 

ffôn ar yr un pryd. 

Hanfodol: 
Mae angen clustffonau i weithio yn effeithiol ar y ffôn ac ar gyfer cyfleusterau cynadledda 

cyfrifiadurol. 

Hanfodol: 
Y gallu i fod yn hyblyg o ran dull gweithredu ac yn barod i weithio ar benwythnosau a/neu gyda'r 

nos yn ôl y galw. 

Hanfodol: Dealltwriaeth gadarn o arfer Cyfle Cyfartal ac ymrwymiad iddo. 

Dymunol: Y gallu i gyfathrebu'n rhugl ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg. 

Amodau gwaith arbennig e.e. gweithio sifft 

Hanfodol: Parodrwydd i weithio y tu allan i oriau o bryd i'w gilydd a theithio i leoliadau eraill pan fo angen. 

Gofynion ychwanegol 

Hanfodol: Dealltwriaeth gadarn o gyfle cyfartal ac amrywiaeth ac ymrwymiad iddynt. 

Hanfodol: Dealltwriaeth glir o statws cyfreithiol a diwylliannol yr iaith Gymraeg yng Nghymru. 

Dymunol:  Y gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg, neu barodrwydd i gael gwersi Cymraeg. 

D.S.   Efallai y bydd yn ofynnol i ddeiliad y rôl gyflawni dyletswyddau rhesymol eraill fel sy'n ofynnol o fewn 

natur dyletswyddau a chyfrifoldebau'r rôl, ar yr amod y caiff unrhyw newidiadau o natur barhaol fel arfer eu 

hymgorffori yn y Disgrifiad Swydd mewn termau penodol.  
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Disgwylir i'r holl staff wneud y canlynol: 

 Cydymffurfio â pholisïau Iechyd a Diogelwch a Chyfle Cyfartal y Brifysgol wrth gwblhau eu dyletswyddau 

 Cymryd gofal rhesymol o ran eich Iechyd a Diogelwch eich hun ac Iechyd a Diogelwch unrhyw berson arall 
yr effeithir arno wrth i chi fynd ati i gwblhau neu fethu â chwblhau eich dyletswyddau yn y gwaith. 

 Cydweithredu â'r Brifysgol Agored o ran sicrhau, cyn belled ag y bo angen, eich bod yn cydymffurfio â 
Gofynion Statudol, Codau Ymarfer, Polisïau'r Brifysgol a threfniadau Iechyd a Diogelwch Adrannol. 

 Dangos ymrwymiad cadarn i egwyddorion ac arfer cyfartaledd ac amrywiaeth. 

 
4. Gofynion penodol y rôl e.e. Gweithio sifft 

 

Parodrwydd i weithio y tu allan i oriau gwaith arferol o bryd i'w gilydd, gyda thâl goramser, neu amser i ffwrdd 

yn gyfnewid am yr oriau a weithiwyd, fel y bo'n briodol. 

 
5. Yr uned/adran 
 

Gwasanaethau Academaidd 

Caiff y rhyngweithrediadau a'r cydberthnasau mwyaf hanfodol â myfyrwyr cofrestredig eu rheoli drwy'r uned 

Gwasanaethau Academaidd, gan gydweithio â chydweithwyr yn y Brifysgol, ac yn arbennig y sawl sy'n gweithio 

mewn unedau academaidd. Mae'r uned yn cyflogi mwy na 900 o staff yn y lleoliadau canlynol neu drwyddynt:  

 Pedair is-uned ganolog a leolir yn Walton Hall, Milton Keynes  

 Tair Canolfan Genedlaethol a leolir yn yr Alban, Cymru ac Iwerddon  

 Pedair Canolfan Cymorth a Recriwtio Myfyrwyr mewn amrywiol leoliadau ledled Lloegr.  

Dan arweiniad y Cyfarwyddwr, Gwasanaethau Academaidd, rhennir yr uned yn bedwar prif faes swyddogaethol 

fel a ganlyn: 

 Cymorth Mynediad, Gyrfaoedd ac Addysgu  

 Asesu, Credydau a Chymwysterau  

 Cymorth Myfyrwyr  

 Swyddfa'r Cyfarwyddwr, Myfyrwyr  
 

CYMORTH MYNEDIAD, GYRFAOEDD AC ADDYSGU 

Arweinir yr is-uned Cymorth Mynediad, Gyrfaoedd ac Addysgu gan David Knight, Cyfarwyddwr, ac mae'n 

cynnwys y timau canlynol: 

 Gwasanaethau Darlithwyr Cyswllt 

 Cymorth Darlithwyr Cyswllt a Datblygiad Proffesiynol 

 Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

 Ehangu Mynediad a Gwasanaethau Llwyddiant 

 

GWASANAETHAU DARLITHWYR CYSWLLT 

Mae'r tîm Gwasanaethau Darlithwyr Cyswllt yn dîm o staff sydd wedi'u lleoli ledled y DU, yn Walton Hall ac 

mewn 12 o ganolfannau rhanbarthol a chenedlaethol.  Mae'r tîm, sy'n gweithio ar y cyd â chydweithwyr mewn 

cyfadrannau yn y rhanbarthau a'r gwledydd, yn gyfrifol am recriwtio, penodi a chyflogi'r 6,500 o Ddarlithwyr 

Cyswllt sydd yn y Brifysgol yn addysgu myfyrwyr ar fwy na 400 o fodiwlau. 
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TÎM RHEOLI LLEOLIADAU   

Mae'r Tîm Rheoli Lleoliadau yn wasanaeth canolog sydd wedi'i leoli yn y Brifysgol Agored yng Nghymru yng 

Nghaerdydd. Mae'r tîm yn rhan o is-uned Mynediad, Gyrfaoedd a Chymorth Addysgu yr adran Gwasanaethau 

Academaidd. 

Mae'r Tîm Rheoli Lleoliadau yn gyfrifol am y gwaith caffael, archebu, trefnu, ansawdd a rheolaeth ariannol sy'n 
gysylltiedig â lleoliadau allanol sy'n cael eu llogi ar gyfer digwyddiadau sy'n cefnogi dysgu ac addysgu. 

 

Y BRIFYSGOL AGORED YNG NGHYMRU  

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau craidd i fyfyrwyr ac ymholwyr 

ledled y wlad.  Fe'i hariennir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, ac mae'n gwasanaethu tua 7,500 o 

fyfyrwyr a 320 o Ddarlithwyr Cyswllt ac yn cynnig tiwtorialau mewn lleoliadau ledled Cymru.  

Mae 69 aelod o staff yn gweithio yn ein swyddfa yng Nghaerdydd. Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi ei 

strwythuro fel a ganlyn: 

 Cyfarwyddwr Cymru a thri Chyfarwyddwr Cynorthwyol sy'n gyfrifol am reoli a goruchwylio gwaith y 
Brifysgol Agored yng Nghymru, gan gynnwys yr hyn a ddarperir gan staff cyfadran yng Nghymru; 

 tua 19 o aelodau o staff academaidd, rheolwyr a chydlynwyr Cyfadrannau ac Ysgolion - mae'r rhain yn 
gyd-atebol i'r Cyfarwyddwr, Cymru a Deon y Gyfadran/Ysgol;  

 Wyth Rheolwr Gwasanaethau Myfyrwyr sy'n gweithio'n agos gyda staff cyfadrannau i sicrhau y darperir 
gwasanaethau i fyfyrwyr, ymholwyr a Darlithwyr Cyswllt yn llwyddiannus ar draws pob gweithgarwch;  

 Dau Reolwr Ehangu Mynediad, un Rheolwr Ymgysylltu â Chyflogwyr, un Rheolwr Datblygu Corfforaethol, 
sy'n gweithio'n agos gyda'r Gyfarwyddiaeth i wella cyfraniad Y Brifysgol Agored yng Nghymru at ehangu 
mynediad, ymgysylltu â chyflogwyr ac agendâu cydweithio yng Nghymru; 

 dau aelod o staff Polisi a Materion Cyhoeddus a thri aelod o staff Marchnata; 
 Tua 21 o aelodau o staff cymorth, gan gynnwys Cynorthwywyr y Gyfarwyddiaeth, staff Gwasanaethau 

Darlithwyr Cyswllt a staff Gwasanaethau Cymorth. 
 Fel rhan o fenter newid fawr, mae Tîm Rheoli Lleoliadau ledled y DU, sy'n cynnwys 8 o bobl, hefyd yn 

gweithio yn y swyddfa yng Nghaerdydd, ac mae'n gyfrifol am gaffael lleoliadau a gweithgareddau rheoli 
ar gyfer tiwtorialau, arholiadau a chyfarfodydd ad hoc yn y DU ac Ewrop Gyfandirol. 

Mae'r Brifysgol Agored yn ymrwymedig i gynnal presenoldeb pwerus a gweladwy yng Nghymru, gan 

gydweithio'n agos â darparwyr a sefydliadau addysgol eraill i gynnig cyfleoedd addysg uwch rhan amser o 

ansawdd uchel drwy ddysgu o bell. Mae gan y Brifysgol Gynllun Iaith Gymraeg ac mae'n darparu gwasanaeth 

dwyieithog wrth ymdrin â'r cyhoedd a'i myfyrwyr.  Mae'r Brifysgol yn ymrwymedig i weithio gyda Llywodraeth 

Cymru a'r Cyngor Cyllido i ddiwallu anghenion economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Cymru.  Mae'n gyfnod 

cyffrous i ymuno â'r Brifysgol, wrth iddi weithio i ddatblygu ymhellach ym maes ehangu mynediad, ymgysylltu â 

chyflogwyr a gweithgareddau partneriaeth a chydweithredu, tra'n cynnig profiad dysgu o safon uchel i'w 

myfyrwyr.  

Mae staff yn rhan o'r gwaith o gynllunio a threfnu gweithrediadau mawr, gan ddefnyddio technoleg newydd i 

gynhyrchu deunydd a gwybodaeth, a rheoli adnoddau yn effeithiol i gynhyrchu a darparu gwasanaethau ar 

amser.  Mae'r holl staff yn canolbwyntio ar gynnal a gwella ein safonau uchel o gymorth i fyfyrwyr unigol ac 

mae ganddynt ethos gwasanaethau cwsmeriaid cryf.   

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn gweithredu o fewn fframwaith o bolisïau a gweithdrefnau a osodir gan 
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uwch reolwyr a phwyllgorau'r Brifysgol. 

Lleolir y Brifysgol Agored yng Nghymru yn 18 Heol y Tollty, Caerdydd. Mae'n cymryd pum munud ar droed i'w 

chyrraedd o orsafoedd trenau a bysiau Caerdydd Canolog.  Oherwydd ei lleoliad yng nghanol y ddinas, nid oes 

lleoedd parcio ar gael ond mae nifer o feysydd parcio gerllaw. 

I gael rhagor o wybodaeth am Y Brifysgol Agored yng Nghymru, a'r Brifysgol, ewch i wefan Y Brifysgol 

Agored yng Nghymru yn http://www.open.ac.uk/wales/cy  

6. Sut i gael rhagor o wybodaeth am y rôl neu'r broses o wneud cais 

Os hoffech drafod manylion y rôl hon cyn gwneud cais, cysylltwch â Wales-Recruitment@open.ac.uk, (02920 

471 019) yn Y Brifysgol Agored yng Nghymru. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses o wneud cais, cysylltwch â Wales-Recruitment@open.ac.uk 

7. Y broses o wneud cais a ble i anfon ceisiadau wedi'u cwblhau 
 

Sicrhewch fod eich cais yn cyrraedd 

y Brifysgol erbyn:   
12.00 hanner dydd ar i'w gadarnhau 

Anfonwch eich cais at: 

 

 

Enw/Teitl swydd:      Alison Deering, Uwch Gynorthwyydd Gwasanaethau Cymorth 

 
Adran/Uned:   Y Brifysgol Agored yng Nghymru 

 
Cyfeiriad:                18 Stryd y Tollty 

Caerdydd 

 
Cod Post:           CF10 1AP  

 
Neu e-bostiwch eich cais i: Wales-Recruitment@open.ac.uk 

8. Proses ddethol a dyddiad y cyfweliad  
 

Caiff y panel cyfweld ei gadeirio 

gan: 

Ceri Wilcock - Uwch Reolwr, Cymorth a Recriwtio Myfyrwyr 

 
Aelodau eraill y panel cyfweld fydd: 

 

 

Ruth Brooks - Uwch Reolwr, Gyrfaoedd  

 
Cynhelir y cyfweliadau ar: Dydd Llun 13 Tachwedd, 2017 

Bydd y broses ddethol ar gyfer y 

swydd hon yn cynnwys: 
Cyfweliad a phrawf 
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Cewch wybod a ydych wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer cyfweliad cyn gynted â phosibl ar ôl y 

dyddiad cau.  Caiff manylion pellach am y broses ddethol hefyd eu hanfon at ymgeiswyr ar y rhestr 

fer.   

Caiff unrhyw geisiadau sy'n cyrraedd ar ôl y dyddiad cau eu gwrthod. 

 


