FFURFLEN GAIS
QWFC Ltd
Gorseland
Ffordd y Gogledd
ABERYSTWYTH
SY23 2HE
Bydd yr wybodaeth a ddarperir ar y ffurflen gais hon yn aros yn breifat a chyfrinachol ac fe’i
defnyddir yn unig ar gyfer pwrpas dethol / recriwtio neu ar gyfer gweinyddu cyflogaeth
pellach os yw’r ymgeisydd yn llwyddiannus. Ar ôl llenwi’r ffurflen, dychwelwch hi at y
cyfeiriad uchod erbyn 25 Orffennaf 2018 i sylw Mr Iestyn Jones. Diolch.
Ffurflen gais ar gyfer swydd Asesydd Fferm – Gorffennaf 2018
MANYLION PERSONOL
Teitl (Mr/Mrs/Miss/Ms):

Cyfenw/enw teuluol:

Enwau blaen:
Cyfeiriad:

Cod post:

Cyfeiriad e-bost

Rhif ffôn yn ystod y
Rhif ffôn gyda’r nos:
dydd:
(NODER: Os nad ydych yn dymuno i ni gysylltu â chi dros y ffôn, ticiwch
yma os gwelwch yn dda)
IECHYD
Rhowch fanylion unrhyw broblemau iechyd / anabledd a allai fod yn berthnasol i’r swydd a
ddisgrifir uchod.

Ydych chi’n siarad Cymraeg? – ticiwch yr ateb addas

Ydw

Nac
ydw

Os ydych mewn cyflogaeth ar hyn o bryd, sawl diwrnod a gollwyd
gennych oherwydd salwch dros y 12 mis blaenorol?
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ADDYSG
(Rhestrwch fanylion TGAU, GNVQs, Lefel A a Graddau ac ati)
Ysgol uwchradd/
O – Tan
Cymwysterau a
Coleg/Prifysgol/ac ati
enillwyd

Pynciau

Graddau

SGILIAU GWAITH-GYSYLLTIEDIG
(Rhowch fanylion pob tystysgrif, diploma ac ati a enillwyd gennych sy’n gysylltiedig â
swydd. Nodwch pryd y dyfarnwyd ef, pa gorff a’i rhoddodd, graddau (os yw’n berthnasol)
a’r amser a gymerwyd gennych i gael y cymhwyster.)

SGILIAU ERAILL
Ieithoedd oni bai am Gymraeg neu Saesneg
llafar / ysgrifenedig (nodwch pa mor gymwys ydych yn yr iaith)

Gallu cyfrifiadurol (Nodwch pa mor wybodus ydych chi wrth drin y prif becynnau
meddalwedd megis Microsoft Word, Access, Excel a Powerpoint)

Unrhyw sgiliau eraill a allai fod yn berthnasol i’r swydd yr ydych yn gwneud cais amdani
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MANYLION CYFLOGAETH PRESENNOL (DIWEDDARAF)
Enw a chyfeiriad y cyflogwr

Natur y busnes:
Teitl eich swydd:
Manylion cryno natur eich gwaith.
Cynhwyswch fanylion cyfrifoldebau (a
llwyddiannau, os yw’n berthnasol).
Llawn-amser / rhan-amser:
Dyddiad ymuno â’r cwmni:
Dyddiad penodi i’r swydd bresennol
(ddiweddaraf):
Cyflog (presennol neu pan fu i chi adael):
Hyd y rhybudd ymadael angenrheidiol:
Dyddiad gadael, a’r rheswm dros fynd (os
yw’n berthnasol)
CYFLOGAETH FLAENOROL
Enw’r cyflogwr

Teitl eich swydd

Math o fusnes

O – Tan

Rheswm dros adael
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CANOLWYR
Gwneir pob penodiad yn amodol ar dderbyn geirda derbyniol gan ganolwyr. A fyddech
cystal â darparu manylion dau ganolwr addas y gellir eu holi’n gyfrinachol. Dylai un fod yn
arolygwr i chi neu ei bennaeth yn eich swydd bresennol neu ddiweddaraf. Peidiwch â rhoi
enwau canolwyr sy’n perthyn i chi.
Enw:
Enw:
Safle:

Safle:

Cyfeiriad:

Cyfeiriad:

Rhif ffôn cyswllt:

Rhif ffôn cyswllt:

Nodwch sut y mae’r unigolion hyn yn eich adnabod a sut y gwyddant am eich gallu gwaith
ac ati (e.e. nodwch a ydynt yn oruchwyliwr, rheolwr presennol arnoch ac ati).
1.
2.

Nodwch a yw’n iawn i ni fynd ar ofyn y bobl hyn unrhyw bryd neu ddim ond ar ôl i ni
gynnig swydd i chi: (ticiwch yr ateb addas)
Unrhyw bryd:
Ar ôl cynnig yn unig:
GWYBODAETH ARALL
A oes gennych drwydded yrru gyfredol?
Oes
Nac oes
A oes gennych unrhyw ardystiad gyrru?
Oes
Nac oes
Os oes, rhowch fanylion.
A oes gennych ymrwymiad dyletswyddau cyhoeddus (e.e.
ydych chi’n Ynad Heddwch / cynghorydd ac ati)?
Os oes, rhowch fanylion.

Oes

Nac oes

Beth yw eich diddordebau?

AELODAETH CYRFF PROFFESIYNOL
Corff dyfarnu
Graddfa aelodaeth

Dyddiad derbyn
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Rhowch unrhyw wybodaeth isod a allai gynorthwyo eich cais, gan gynnwys pam eich bod
chi’n credu eich bod chi’n addas ar gyfer y swydd hon.

DATGANIAD
Rwyf yn datgan hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred fod pob manylyn a roddais uchod yn
gyflawn ac yn wir. Rwyf yn deall y bydd unrhyw ddatganiad anwir neu gamarweiniol neu
unrhyw wall o bwys yn gallu fy anghymwyso o gyflogaeth a’m gwneud yn agored i gael fy
niswyddo. Deallaf fod unrhyw gynnig swydd yn ddarostyngedig i dderbyn geirda derbyniol a
chyfnod prawf ac (os yw’r cwmni’n barnu ei fod yn addas) adroddiad meddygol derbyniol.
Llofnod

Dyddiad

DYCHWELWCH Y FFURFLEN ERBYN 25 Gorffennaf 2018 OS GWELWCH YN DDA
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