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    Prentis Treftadaeth Ddiwylliannol x 2  

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 

Eich cyfle i weithio a dysgu yn un o'r cyrchfannau ymwelwyr sydd â’r tyfiant cyflymaf yng Nghymru 

Cefndir 

Mae treftadaeth a thwristiaeth treftadaeth yn ffactorau allweddol yn yr economi yng Nghymru ac yn 

cynnig potensial cyflogaeth sylweddol. Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn meddiannu tua 568 

erw o dir parc a grëwyd ar ddiwedd yr 16eg ganrif ac mae'n ceisio rhoi ei dreftadaeth ddiwylliannol a 

diwylliannol gyfoethog wrth wraidd profiad yr ymwelydd.  

Mae wedi creu cyfle i ddau unigolyn ennill cymhwyster a sgiliau mewn treftadaeth ddiwylliannol, wrth 
ennill profiad ymarferol ochr yn ochr â staff treftadaeth eraill yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol. Gan 
weithio i hyrwyddo dealltwriaeth a mwynhad o fwy na 400 mlynedd o hanes, y parcdir hanesyddol 
cofrestredig cenedlaethol, adeiladau rhestredig ac etifeddiaeth archeolegol, byddwch o gymorth i’r Ardd i 
gyflawni safonau gorau o ran y dosbarth wrth ddatblygu eich gyrfa eich hun. 

Cynigir y prentisiaethau fel rhan o'r prosiect "Middleton: Adennill Paradwys: Adennill Prinder 

Regentaidd". Caiff y prentisiaethau eu cynnig fel rhan o brosiect “Middleton: Adennill Paradwys: Adennill 

Prinder Regentaidd”.  

Mae adfer tirwedd Regentaidd yr Ardd yn brosiect cyffrous ac uchelgeisiol, gwerth £ 7.2 miliwn, sy'n cael 

ei gefnogi gan grant sylweddol y Gronfa Dreftadaeth y Loteri a rhoddion preifat. Mae'n gynllun blaenllaw 

a fydd yn cynyddu apêl yr Ardd yn sylweddol i ddemograffeg newydd o ymwelwyr. Bydd yn datgelu hanes 

cysylltiadau anhysbys yr Ardd yn flaenorol â Chwmni Dwyrain India, sut wnaeth y Cwmni lunio tirwedd y 

rhan hon o Gymru a'r rôl a oedd gan drigolion Cymru wrth lunio Ymerodraeth Prydain ehangach. Bydd 

hefyd yn gweld adfer graddfa tirwedd un o barciau dŵr gorau Prydain diwedd yr 18fed ganrif. 

Mae dwy brentisiaeth treftadaeth ddiwylliannol yn cael eu cynnig: - Gweinyddwr Treftadaeth Prentisiaid 

a Chynorthwyydd Treftadaeth Prentisiaid. Bydd y ddwy rôl yn cefnogi gweithgareddau'r Tîm Adfer 

Rheolaeth ac yn gweithio law yn llaw â Swyddog Gweinyddu a Gwirfoddolwyr y prosiect, Swyddog 

Treftadaeth yr Ardd a'r Rheolwr Prosiect, gan eu cefnogi yn eu dyletswyddau wrth ddatblygu'r sgiliau, y 

wybodaeth a'r profiad i weithio mewn rôl dreftadaeth unwaith mae'r cyfnod hyfforddi wedi'i gwblhau. 

Gweinyddwr Treftadaeth Prentisiaid 

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â thîm prosiect, a dysgu sgiliau gweinyddu generig, ond hefyd sgiliau 

penodol ar gyfer y sector treftadaeth gynyddol. Eich rôl fel gweinyddwr prentis yw cefnogi gwaith y 

Gweinyddwr Prosiect sy'n gyfrifol am gefnogaeth yn y swyddfa eang ar gyfer tîm bychan a phrysur, gan 

weithio i derfynau amser tynn. Byddwch yn cynorthwyo'r Gweinyddwr ym mhob agwedd o gyfathrebu, 

casglu a chofnodi data, cydlynu gwybodaeth a threfnu cyfarfodydd. Bydd yn dod â chi i gysylltiad ag eraill 

y tu mewn a'r tu allan i'r sefydliad ac yn eich cynnwys  fel rhan ymarferol a phwysig o'r tîm prosiect 

cyffredinol. Mae hon yn rôl ganolog gyda chyfle go iawn i gyfrannu a gwneud gwahaniaeth i brosiect 

tirwedd fawr. 

Cynorthwyydd Treftadaeth Prentisiaid 

Bydd y prentis Cynorthwyydd Treftadaeth yn cefnogi holl weithgareddau'r Swyddog Treftadaeth. Amcan 

sylfaenol rôl y Swyddog Treftadaeth yw nodi, gwarchod, codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo 

gwerthfawrogiad a mwynhad o asedau treftadaeth ac adnoddau treftadaeth yr Ardd ym mhob agwedd - 

adeiledig, diwylliannol a naturiol. Rôl y Cynorthwyydd Treftadaeth yw cefnogi'r Swyddog Treftadaeth yn 

ei holl ddyletswyddau, wrth ddatblygu'r sgiliau, y wybodaeth a'r profiad i gyflawni rôl Treftadaeth 

unwaith y bydd y cyfnod hyfforddi wedi'i gwblhau. Bydd y Cynorthwyydd Treftadaeth yn gweithio gydag 



adrannau eraill yn yr Ardd (Adwerthu, Derbyniadau, Addysg) i ddatblygu sgiliau ac ennill profiad mewn 

amgylchedd sy'n wynebu'r cwsmer mewn cyrchfan eiconig i ymwelwyr. 

Ar gyfer y ddwy swydd: 

Gan ddechrau ym mis Medi 2018, byddwch chi'n unigolyn gyda chymhelliant yn ymuno â'n cynllun 

prentisiaeth 18 mis newydd. Byddwn yn rhoi profiad cynhwysfawr i'r ymgeiswyr llwyddiannus o weithio o 

fewn lleoliad treftadaeth ddiwylliannol. Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn gwneud gwir 

wahaniaeth i gadwraeth, addysg, cynaliadwyedd a mwynhad i’r ymwelydd. Darganfyddwch fwy trwy 

edrych ar ein gwefan botanicgarden.cymru 

Bydd prentisiaeth Treftadaeth Ddiwylliannol Lefel 3 yn cynnwys diwrnod rhyddhau yng Ngholeg Sir Gâr 

gan arwain at ennill Tystysgrif Lefel 3 BTEC mewn Egwyddorion y Sector Creadigol a Diwylliannol. 

Bydd y fframwaith yn helpu i ddatblygu eich sgiliau yn: 

Marchnata a chyfathrebu 
Datblygiad cynulleidfaoedd 
Ymchwil 
TG 
Gweinyddiaeth y celfyddydau 
Blaen tŷ 
Arddangosfeydd 
Arddangos a dylunio 
Gwaith curadurol 
Twristiaeth 
 

Byddwch chi'n unigolyn brwdfrydig ac ymroddedig yn gweithio tuag at yrfa yn y sector treftadaeth. Mae'r 

gallu i fodloni'r gofynion cymhwyster ar gyfer y cynllun prentisiaeth yn hanfodol: 

http://gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/apprenticeships/?lang=cy 

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu da, a'r gallu i weithio'n annibynnol ac ar y cyd mewn tîm. Disgwylir i chi 

ddangos sylw at fanylder, y gallu i ddilyn cyfarwyddiadau, ac ymwybyddiaeth o arferion gwaith diogel 

beunyddiol. Bydd rhuglder mewn Cymraeg ysgrifenedig a llafar hefyd on fantais. Bydd hefyd yn 

werthfawr os gallwch chi ddangos diddordebau gwirioneddol mewn treftadaeth, cadwraeth a 

chynaliadwyedd. 

Am ragor o wybodaeth am gyfleoedd swyddi yn y sector treftadaeth, ewch i wefan Sgiliau Creadigol a 

Diwylliannol: https: //ccskills.org.uk/careers/advice/ask-an-experttheatre/heritageNi ddarperir llety a 

thrafnidiaeth i'r gwaith gyda'r apwyntiad yma. 

Amlinelliad 

Swydd tymor sefydlog amser llawn yw hon o ddydd Mawrth 4 Medi 2018 am gyfnod o 18 mis. Mae oriau 

hyfforddi yn 37.5 yr wythnos ar unrhyw bum niwrnod allan o saith fel bo'r angen i sicrhau bod y tîm yn 

cwmpasu rhwng 9am a 5pm. Bydd y lwfans gwyliau blynyddol yn 25 diwrnod. Telir y lwfans prentisiaeth 

yn unol ag isafswm cyflog cenedlaethol sy'n gysylltiedig ag oedran. 

Sut mae mynd ati i wneud cais 

Mae croeso i ymholiadau anffurfiol a dylid eu cyfeirio yn y lle cyntaf at Helen John, Rheolwr Prosiect 

Adfer Rheolaeth Helen.John@Gardenofwales.org.uk 

Fe'ch anogir i archwilio gwefan yr Ardd i ddarganfod mwy amdanom ni a'r hyn a wnawn. 

Dylid anfon ceisiadau, ar ffurf llythyr eglurhaol a CV yn dangos sut rydych chi'n bodloni'r meini prawf 

ynghyd â manylion cyswllt dau ganolwr (gan gynnwys ffôn ac e-bost), yn ddelfrydol ar gopi electronig, 

at Helen.John@Gardenofwales.org.uk erbyn 27 Mehefin 2018. Ar hyn o bryd mae cyfweliadau wedi'u 

cynllunio ar gyfer dydd Iau 12 Gorffennaf 2018. 
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