chymaint yn
edi bod yn wych, a
w
i
ch
ch
dy
ry
,
lp
ll he
o”
“Diolch am eich ho
iantaethau recriwti
as
o
di
yd
fn
de
na
l
wel
nafia.
d Brands o Sgandi
ite
Un
r
dw
yd
rw
d gwaith,
lwr Gyfa
lleoliadau profia
ru
Amy Frewer, Rheo
pa
ar
dd
i
h
et
ewn partneria
aff.
Wedi gweithio m
art a recriwtio st
gweithwyr Kickst

Pwy ydyn ni?
Mae ein Swyddogion Cyswllt Cyflogwyr Cymunedau am Waith a Mwy yn
rhoi cymorth ar gyfer nifer o raglenni gwaith llwybrau at gyflogaeth,
cymorth o ran sgiliau gwaith, a hyfforddiant i geiswyr gwaith yn Rhondda
Cynon Taf. Mae modd i'n ceiswyr gwaith fod yn ddi-waith neu'n gweithio ar
hyn o bryd ac yn edrych i wella'u sgiliau, cynyddu oriau, neu newid gyrfa.
Gan ddefnyddio ein cronfa ddata a'n rhwydweithiau helaeth, mae modd i'n
carfan nodi unigolion sy'n edrych i weithio o fewn sectorau penodol.
Mae ein Swyddogion Cyswllt Cyflogwyr ar gael i roi cymorth i fusnesau
lleol gyda nifer o wasanaethau AM DDIM sy'n cynnwys:
•

Recriwtio Am Ddim - cymorth fel didoli CVs, sgrinio cyn asesu, a
threfnu cyfweliadau ar gyfer ceiswyr gwaith.

•

Cyngor Am Ddim a Chymorth gyda Cheisiadau am Swydd - ar gyfer
busnesau sydd â diddordeb mewn cynlluniau cyflogaeth fel Kickstart

•

Hysbysebu Am Ddim - ar y Cyfryngau Cymdeithasol a thrwy ein
rhwydweithiau mewnol ac allanol

•

Gwiriadau Cyn-gyflogaeth am ddim - cynnal gwiriadau DBS ac
asesiadau llythrennedd / rhifedd ar gyfer gweithwyr os ydych chi'n
recriwtio trwy ein carfan

•

Hyfforddiant Am Ddim - darparu hyfforddiant neu drwyddedau
hanfodol sy'n benodol i'r sector y mae modd eu teilwra i ddiwallu
anghenion eich busnes, fel Hyfforddiant Cyn-gyflogaeth

Hyfforddiant Cyn-gyflogaeth
Rydyn ni'n cydnabod bod angen meddu ar sgiliau a hyfforddiant penodol
am sawl math o gyflogaeth. Rydyn ni'n cynnig ystod o gyrsiau a
hyfforddiant perthnasol sy'n gallu gwella'ch cyfleoedd o gael swydd.
Er enghraifft:
• Sgiliau Hanfodol (Saesneg a Mathemateg)
• Diogelwch Bwyd o ran Arlwyo
• TGCh
• Cymorth Cyntaf
• Gofal i Gwsmeriaid
• Codi a Chario

neu
Llwybrau at Gyflogaeth
Cwblhewch un o'n rhaglenni, ennill y cymwysterau perthnasol a chael
cyfweliad wedi ei warantu gan gyflogwr cydnabyddedig. Ydych chi'n
barod i weithio? Oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio yn un o'r
meysydd canlynol?
Er enghraifft:
• Diogelwch Trac Personol
• Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu
• Warysau
• Lletygarwch ac Arlwyo
• Gofal (Cartref / Preswyl)
• SIA (Diogelwch / Stiwardio)
• Canolfannau Galwadau / Gwaith Gweinyddol
• Cludiant (Gyrru Bws)
• Peirianneg Sifil a Pheiriannau (e.e. Lori Ddadlwytho)
• Manwerthu

•

Cysylltiadau Am Ddim - i'n gwasanaeth Cymorth Mewn Gwaith
- hyfforddiant un i un i helpu'ch gweithwyr sydd mewn perygl o
gael eu diswyddo neu i gynyddu capasiti gweithio posibl

•

Canllawiau a Chymorth Am Ddim - dangos y ffordd i Grantiau
Busnes, cymorth o ran Adnoddau Dynol ac Iechyd
Galwedigaethol a Lles

•

Gwybodaeth Am Ddim - ar sut mae modd i'ch cyngor lleol
helpu eich busnes

Iechyd
rhaol fel gweithiwr Gofal
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Julian Watts (Cwm Rhondda)
07385 406 260 | Julian.Watts@rctcbc.gov.uk

Lyn Scorey (Cwm Cynon)
07385 406 137 | E: Lyn.Scorey@rctcbc.gov.uk

Anwen Paull (Taf-Elái)
07385 406 195 | Anwen.Paull@rctcbc.gov.uk

Suzanne Lockwood (Profiad Gwaith a Gwirfoddoli)
07769 164 686 | Suzanne.Lockwood@rctcbc.gov.uk

Ceri-Ann Sheen (Rheolwr Llwybrau at Gyflogaeth)
07825 675 779 | Ceri-ann.Sheen@rctcbc.gov.uk

