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Cynorthwywyr Personol mewn Gofal Cymdeithasol 

 
Yn eisiau Cynorthwywyr Personol i weithio ag oedolion a phlant ar draws yr holl grwpiau oedran.  
 
Hoffech chi wneud gwahaniaeth ym mywyd rhywun?  

Ydych chi erioed wedi ystyried mynd yn Gynorthwyydd Personol (CP)?  

 
Ydych chi? 

 Yn mwynhau helpu pobl i gyflawni eu nodau a’u canlyniadau a’u helpu i ymwneud â’r 

gymuned  

 Yn mwynhau cefnogi pobl i fyw eu bywydau, yn eu ffordd eu hunain a helpu pobl i fod yn 

annibynnol  

 Â sgiliau cyfathrebu da a’r gallu i wrando  

Ydych chi’n? 

 Ddibynadwy    Cadarnhaol   Amyneddgar 

 Parchus    Empathig    Tosturiol  

Mae buddion gweithio fel CP yn cynnwys;     

 Rôl sy’n rhoi boddhad  Gwaith amrywiol  Oriau hyblyg   

 Tâl apelgar       Hawl i wyliau       Cyfleoedd hyfforddi  

 

Mae amrywiol gyfleoedd â Thaliadau Uniongyrchol, a gyda Phorth Cynorthwywyr Personol (CP) 
Cyngor Sir y Fflint, mae’n haws i ddarpar gyflogwyr gysylltu ag unigolion sy’n edrych am waith.  

 
I edrych am y swyddi gwag diweddaraf  ewch i’n Porth CP i weld ac ymgeisio am ein 

swyddi gwag diweddaraf.   
 

Ar gael i weithio ac eisiau ymuno â’n cofrestr CP  llenwch un proffil yn dweud amdanoch 

chi’ch hun, priodoleddau eich sgiliau, eich profiad a’ch argaeledd.  

Gall darpar gyflogwyr edrych ar eich proffil a chysylltu â chi os ydyn nhw’n recriwtio am rôl y 

gallech fod yn addas ar ei chyfer.   
 

Caiff Cynorthwywyr Personol eu cyflogi gan gyflogwyr Taliadau Uniongyrchol Sir y Fflint. Mae 

cyflog ac oriau yn ddibynnol ar ba swydd yr ydych chi’n cael eich recriwtio’n llwyddiannus ar ei 
chyfer.  

 

Am fwy o wybodaeth am Daliadau Uniongyrchol, ewch i 
www.siryfflint.gov.uk/taliadauuniongyrchol 

 

I ymgeisio am y swyddi gwag diweddaraf ac ychwanegu eich proffil, ewch i Hafan Cynorthwywyr 

Personol ar y Porth CP; www.siryfflint.gov.uk/porthcp 
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