
Pam ddylech chi dewis New Directions Education?

Rydym yn asiantaeth arobryn sydd wedi bod yn rhan annatod i’r sector addysg ers 25 mlynedd. 
Rydym yn barhau i adeiladu perthnasoedd cryf ag ysgolion ledled Cymru ac oherwydd hyn rydym 
wedi cael ein enwi fel cyflenwr staff dewisol i’r sector addysg ledled Cymru fel rhan o fframwaith 
Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol Llywodraeth Cymru. Felly, nid ydym byth yn brin o waith! 

Bydd ein Rheolwr Cyfrif yn gweithio’n agos gyda chi i sicrhau ein bod yn ddod o hyd i’r lle-oliad 
cywir i chi y tro cyntaf. Deallwn bod pawb yn wahanol, a bod eich steil addysgu a’ch lleoliad ysgol 
dymunol yn unigryw. Rydym yn falchio ein hunain ar y ffaith bod ni’n ddod i adnabod pawb yn un-
igol, i sicrhau eich bod chi’n ddod o hyd i’ch swydd a’r lleoliad berffaith.

Dyma 5 rheswm pam dylech chi cofrestri gyda ni heddiw…

1.
Joio y hyblygrwydd ac y fuddiau o 
gyflenwi. Gallech chi ddewis pryd, 
a faint y rydych chi yn gweithio, a 

ddatblygu eich brofiad wrth gweithio 
mewn amrhyw o ysgolion efo 

amrhywiad o cydweithwyr.

2.
Gallwn ni cynnig gwaith lleol a 

rheolaidd. Rydym yn gweithio efo mwy 
na 2000 o ysgolion ar draws Cymru a 

Lloegr, felly rydym byth yn fyr o waith.

3.
Cadw dysgu! Cyn gynted a rydych 

chi wedi gorffen corfrestru gyda ni, 
gallech mynedu ein rhaglenni ymarfer a 
cymmorth am ddim, er mwyn datblygu 

eich yrfa yn parhaus.

4.
Pa bynnag rôl y rydych yn edrych 

amdani, gallwn ni helpu... 

• Athrawon Cynradd ac Eilraidd

• Cynorthwyydd Athrawon

• Staff Gweinyddol 

• Gofalwyr a Staff Glanhau

5.
Cyfeiriwch ffrind a gallech chi ennill 

hyd at £200. Os ydych chi yn gwybod 
unrhywun arall a gall fuddio o cyflenwi, 
gadewch i ni wybod a gallech chi ennill 

hyd at £200, pan gawn nhw ei lleoli.


