
Hysbysebu
Mae Grŵp Colegau NPTC yn hyrwyddo cyfle 
cyfartal yn weithredol ac yn croesawu ceisiadau 
o bob rhan o’r gymuned. Trwy ddefnyddio dulliau 
amrywiol o hysbysebu swydd wag, mae’r Coleg 
yn teimlo ei fod mewn sefyllfa well i ddenu ystod 
eang o ymgeiswyr sydd â’r profiad, y sgiliau a’r 
cymwysterau perthnasol. Yn allanol, rhoddir 
hysbysebion bob amser ar y gwefannau canlynol; 
Canolfan Waith a Mwy, Swyddi FE, Eteach, Twitter 
ac ar y wefan hon. Mae hysbysebion bob amser yn 
cael eu hysbysebu’n fewnol i sicrhau hygyrchedd.

Gwneud Cais am Swydd Wag
Gall ymgeiswyr: 

Ymgeisiwch ar-lein a’i dychwelyd i 

Dadlwythwch ffurflen gais a’i dychwelyd i:
Tîm Recriwtio
Adran Adnoddau Dynol
Grŵp NPTC
Ffordd Dwr-y-Felin
Castell-nedd
SA10 7RF

E-bost: jobs@nptcgroup.ac.uk i ofyn am 
ffurflen gais yn dyfynnu teitl a chyfeirnod y swydd 
berthnasol

Ffôn: 01639 648031 i ofyn am ffurflen 
gais yn dyfynnu teitl a chyfeirnod y swydd 
berthnasol.

Rhestr Fer
Ar ôl y dyddiad cau, anfonir ceisiadau i’r adran 
berthnasol i’w llunio ar y rhestr fer. Asesir pob 
ymgeisydd yn erbyn y meini prawf cyhoeddedig. 
Gwahoddir yr ymgeiswyr hynny sy’n cwrdd â’r meini 
prawf orau i gyfweliad.

Y Broses Dethol
Bydd y broses ddethol yn dibynnu ar y math o 
swydd wag rydych chi wedi gwneud cais amdani. 
Bydd pob swydd wag yn cynnwys cyfweliad panel 
ac er mwyn cynnal gwerthusiad llawn o ymgeiswyr, 
bydd y broses ddethol yn cynnwys, os yw’n 
briodol, offer mesur ychwanegol e.e. cyflwyniad a 
/ neu dasg gysylltiedig â gwaith.

Gofynnir i bob ymgeisydd ddod â’r ddogfennaeth 
sy’n ofynnol o dan Adran 8 o Ddeddf Lloches 
a Mewnfudo 1996. Darperir manylion y 
ddogfennaeth yn y llythyr gwahoddiad i gyfweliad.  

Bydd y llythyr yn eich gwahodd i ddod i gyfweliad 
hefyd yn eich cynghori ynghylch y lleoliad. 
Am gyfarwyddiadau i’r campws angenrheidiol, 
edrychwch ar ein adran campws a chlicio ar y 
lleoliad penodol.

Cyfeiriadau
Gofynnir am ddau dystlythyr ar gyfer pob 
ymgeisydd gan ddefnyddio llythyr cais cyfeirio 
safonol. Gellir gohirio apwyntiadau hyd nes y 
derbynnir tystlythyrau. Mae pob penodiad yn 
destun cyfeiriadau boddhaol.

Cynnig Cyflogaeth
Bydd yr Adran AD yn anfon cadarnhad ysgrifenedig 
at ymgeiswyr aflwyddiannus a llwyddiannus. 
Anfonir llythyr cynnig cyflogaeth a phecyn recriwtio 
at yr ymgeisydd llwyddiannus, a fydd yn cynnwys 
yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnom i 
gychwyn ar eich cyflogaeth.

Gwneud Cais a’r 
Broses Dethol
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