
Pecyn Gwybodaeth Swyddi Gwag
 



Mae Canolfan y Dderwen yn Ganolfan
Integredig i Blant a weithredir gan
Gyngor Sir Ddinbych ac fe’i sefydlwyd
yn 2005 i ddiwallu anghenion plant a
theuluoedd yn ardaloedd de a de-
orllewin y Rhyl. 

Yng Nghanolfan y Dderwen, teuluoedd
ddaw yn gyntaf, ac rydym ni’n ymfalchïo
ar ddarparu gofal plant o ansawdd uchel
ac addysg y blynyddoedd cynnar i
fabanod o 8 wythnos i fechgyn a
merched yr holl ffordd i fyny at 12
mlwydd oed.  

Rydym ni’n ehangu!!!

Mae estyniad modern yn cael ei
adeiladu ar hyn o bryd yn y cyfleuster
gofal plant a fydd yn cael ei gwblhau yn
yr hydref, a bydd yn darparu dwy
ystafell gofal plant ychwanegol. Ystafell
Cylch fydd un o’r rhain a fydd yn
darparu gofal ac addysg trwy gyfrwng y
Gymraeg. 

Rydym ni’n darparu gofal dydd sesiynol a/neu ddiwrnod llawn rhwng 7.30am a 6.00pm,
dydd Llun i ddydd Gwener, gydol y flwyddyn.



Mae yna nifer o gyfleoedd cyffrous iMae yna nifer o gyfleoedd cyffrous i
ymuno â’n tîm sy’n perfformio’n dda, ondymuno â’n tîm sy’n perfformio’n dda, ond
mae’n rhaid i chi feddu ar rai rhinweddaumae’n rhaid i chi feddu ar rai rhinweddau

allweddol…allweddol…

Dylai fod gennych
chi gyflenwad
diddiwedd o
gofleidiau. 

 

 
Yn olaf, fe ddylech fod yn barod i

brofi cariad, pwysigrwydd ac
ymddiriedaeth llawer o blant

ifanc, eu teuluoedd a’ch
cydweithwyr a ffrindiau newydd
yn y Tîm Datblygu Gofal Plant

hwyliog ac ysbrydoledig.
 
 

Rhaid bod gennych chi
wên gynnes a’r gallu i
wneud i bob plentyn

deimlo’n unigryw.

Byddwch angen
dychymyg hwyliog. Os
bydd plentyn yn gofyn i
chi fod yn Archarwr, chi

fydd yr Archarwr gorau i’r
plentyn hwnnw ei weld

erioed.

Er nad yw gallu
canu yn hanfodol,

mae gallu canu
allan o diwn o flaen

cynulleidfa yn
hollbwysig.

 

Mae hi’n hollbwysig y
gallwch chi gyfrif

pennau’r plantos bach
yn gyflym wrth iddynt

symud. 
 

Rhaid i chi fod yn
gyfforddus â llanast;

mae ein plant yn hoffi
gwneud atgofion.

 

Mae’n rhaid i chi feddu
ar y sgiliau coginio i

baratoi a chreu
cacennau mwd a
smalio eu bod yn

flasus. 



Yr hyn mae ein staff yn ei ddweud
 

Fe enw i ydi Craig ac rydw i wedi bod yn aelod o
Dîm Datblygu Gofal Plant Sir Ddinbych yma yng
Nghanolfan y Dderwen ers mwy na 11 mlynedd.
Dechreuais fy ngyrfa fel cymhorthydd gofal plant
llanw yn 2011. Bu nifer o gyfleoedd ers hynny i
mi ddatblygu’n broffesiynol yn fy ngyrfa. Rwyf
newydd gwblhau fy nghymhwyster Lefel 5 mewn
Gofal Plant ac erbyn hyn, rwy’n Oruchwyliwr
Gofal Plant Little Acorns a Christ y Gair. 

Fy enw i yw Leanne ac rydw i wedi gweithio
yng Nghanolfan y Dderwen ers dros 14
mlynedd. Ers i mi gychwyn yma, rydw i wedi
cael llawer o gyfleoedd i gwblhau
hyfforddiant a chymwysterau i helpu i
ddatblygu fy ngyrfa. 

Fe ddechreuais fel Cymhorthydd Gofal
Plant ac rydw i bellach yn Arweinydd
Ystafell. 

Rydw i’n mwynhau gweithio yma gan ei fod
yn awyrgylch cyfeillgar da ac mae pawb yn
tynnu ymlaen yn dda - rydym ni fel un teulu
mawr!

Mae hi’n wych gweithio gyda llawer o
deuluoedd gwahanol gan roi cyngor a
chefnogaeth iddynt pan mae angen. Mae hi
mor werthfawr dod i adnabod
yr holl blant a’u gwylio yn dysgu a thyfu.

Yr hyn rwy’n ei garu fwyaf am fy swydd yw’r
perthnasau rwyf wedi’u meithrin gyda’r plant a’u
teuluoedd dros y blynyddoedd yn gweithio yma.



Ein swyddi gwag
Yn sgil yr estyniad cyffrous, mae nifer o swyddi ar gael o fewn y Tîm Datblygu Gofal Plant. Mae
Little Acorns yn ddarpariaeth gofal plant perfformiad uchel ac rydym yn chwilio am ymgeiswyr a
fydd yn gallu cefnogi datblygiad pellach y gwasanaeth rhagorol hwn.

Arweinydd Ystafell Gofal Plant
Gradd 4 (£19,650 - £20,852)

37 awr yr wythnos
Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon

Bydd yr ymgeiswyr delfrydol yn frwd am ddarpariaeth blynyddoedd cynnar, yn gallu defnyddio eu
menter eu hunain, yn flaengar ac yn arloesol.

Rhaid i ymgeiswyr ddangos eu bod yn gallu gweithio mewn amgylchedd sy'n ymfalchïo mewn
gwella cyfleoedd addysg a chwarae cyn-ysgol a chynnig darpariaeth o ansawdd uchel i bob
plentyn yn ein gofal.

Cynorthwywyr Gofal Plant x 7
Gradd 3 (£18,887 - £19,650 - pro rata a gyfer rhan amser)

4 x 37 awr yr wythnos
1 x 20 awr yr wythnos

2 x 37 awr y wythnos (Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol ar gyfer
y ddwy swydd yma)

Sut i wneud cais:

Llenwch ein ffurflen gais ar wefan Cyngor Sir Ddinbych: www.sirddinbych.gov.uk

DYDDIAD CAU – Dydd Iau 29 Medi 2022

Os hoffech chi drafod unrhyw agwedd ar y swydd hon, ffoniwch Gemma Jones ar 01824 706905.

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/cartref.aspx

