
Cofrestrwch gyda ni heddiw i ddechrau mwynhau’r buddion o gwaith 
cyflenwi gyda New Directions Education ar unwaith.

Pwynt cyswllt dynodedig 

Bydd gennych Rheolwr Cyfrif ANG ymroddedig a fydd yn dod i’ch adnabod ac cefnogi 
trwy yr holl cyfnod sefydlu tra’ch bod yn Cyflenwi.

Gwaith rheolaidd 

Gan fod ni yw’r asiantaeth fwyaf blaenllaw yng Nghymru, mae gennym dros 4,000 
o staff addysg yn gweithio yn ein hysgolion bob wythnos felly gallwn gynnig gwaith 
rheolaidd i chi, sydd yn addas i’ch anghenion.

Gwaith mewn ysgolion lleol 

Mae gennym swyddfeydd a Rheolwyr Cyfrif dynodedig wedi’u osod a’u dyrannu i bob 
awdurdod lleol yng Nghymru. O hyn, rydym wedi ddatblygu perthnasoedd rhagorol 
ag ysgolion ym mhob ardal, felly gallwn gynnig swyddi lleol iddych chi.

DPP Am Ddim (Datblygiad Proffesiynol Parhaus) 

Mae ein Rhaglen Gymorth ANG yn rhoi cyfle i chi gyrchu cyfres o hyfforddiant 
ar-lein am ddim, gweminarau arbenigwr diwydiant a seminarau, a’r cyfle i mynd i 
hyfforddiant achrededig fel Rheoli Ymddygiad (Dysgu Tîm neu PRICE), Cymorth 
Cyntaf Iechyd Meddwl i Blant, Ymwybyddiaeth Ofalgar a Lles, a Chymorth Cyntaf 
Pediatreg.

Ydych chi yn eich flwyddyn olaf o 
eich TAR, neu yn ANG yn chwilio 
am brofiad i gwblhau eich cyfnod 
sefydlu?



Hyblygrwydd

Rheoli dyddiadur eich hun a diweddaru argaeledd gyda eich Rheolwr Cyfrif neu’ch 
porth gwe ar-lein. Does dim ymrwymiad a’r nifer o ddyddiau mae angen i chi fod ar 
gael, na’r diwrnodau y mae angen i chi weithio. Rydyn ni’n gweithio gyda chi ac eich 
argaeledd.

Cyfraddau cyflog cystadleuol 

Rydym yn gyflenwr o ddewis i Lywodraeth Cymru, ar ôl derbyn cytundeb fframwaith 
gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol. Gallech chi fod yn hyderus byddwn ni yn 
cynnig cyfraddau cyflog cystadleuol a thaliad cydraddoldeb.

Cyfeiriwch ffrind 

Allech ennill hyd at £200 * yn rheolaidd trwy ein cyfleoedd atgyfeirio, bob tro rydych 
chi’n argymell rhywun i weithio gyda ni. (* Amodau a Thelerau yn cynnig)

Porth gwe 

Mae ein porth gwe yn datblygedig ac yn caniatáu i chi weld eich archebion, taflenni 
amser, slipiau cyflog ac argaeledd i gyd mewn un lle, hollol ddi-drafferth i defnyddio.

Digwyddiad ANG blynyddol 

Cael mynediad i ein Digwyddiad ANG blynyddol, lle mae arbenigwyr diwydiant yn 
cynnig sesiynau i rhoi mewnweliad i’w gwybodaeth diwydiant, yn ogystal â sesiwn 
holi-ac-ateb i gynnig cyfle i chi ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Beth am fwynhau buddion 
ein rhaglen ANG?


