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Pwy ydym ni

Sut rydyn ni’n gweithio

Y Prentis yw hoff gyflenwr CITB o ran prentisiaethau a rennir ledled
de-ddwyrain Cymru. Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o
bartneriaid o ansawdd uchel sy’n perfformio orau i helpu i ddiwallu’r
anghenion a’r heriau sy’n wynebu’r diwydiant adeiladu heddiw gan
gefnogi’r galw cynyddol am lafur medrus.

Cam 1: Crynhoi eich gofynion

Yr hyn rydym ni yn ei wneud
Rydym yn cyflogi prentisiaid yn y maes adeiladu ar ran y diwydiant, ac
yn eu cylchdroi ymhlith gwahanol gontractwyr cynnal. Mae hyd pob
lleoliad yn dibynnu ar anghenion a gofynion y contractwr sy’n cynnal,
felly’n ateb y gofyn am logi didrafferth.

Fe ddown allan i gwrdd â chi i drafod eich anghenion a’ch gofynion
ar gyfer cyflogi prentis. Yn dibynnu ar y gwaith sydd gennych ar gael,
byddwn yn trafod crefft(au) prentisiaid a nifer yr wythnosau sydd
gennych.

Cam 2: Recriwtio
Efallai y bydd y prentis yn cael ei leoli gyda chi ar ôl dod o leoliad
blaenorol, neu efallai y byddwn yn recriwtio prentis newydd. Rydym
yn gofalu am y broses recriwtio a’r costau cysylltiedig, gan roi’r cyfle i
chi gymryd rhan os dymunwch. Byddwn yn rhoi’r prentis trwy eu prawf
CSCS ac unrhyw hyfforddiant gorfodol arall sydd ei angen arnoch.

Cam 3: Contractau a gwiriadau
Bydd angen gwybodaeth fel y cyfeiriad a’r pwyntiau cyswllt ar gyfer
lleoliad y prentis. Bydd gofyn i chi lofnodi contract cynnal. Byddwn
hefyd yn cynnal gwiriad diogelwch cyn lleoli’r prentis.

Yr hyn maen nhw’n ei ddweud amdanom ni
“Mae ISG wedi gweithio gydag Y Prentis ers nifer
o flynyddoedd, gan ddarparu prentisiaid crefft
a rennir ar gyfer ein prosiectau, a phrentisiaid
technegol sydd wedi dod yn hyfforddeion
uniongyrchol gydag ISG ar ôl eu prentisiaethau.
Maent yn darparu prentisiaid o safon i ni,
cefnogaeth wych ac maent yn cael hyd i
brentisiaid o golegau lleol. Mae ein hyfforddeion
yn parhau i ffynnu gydag ISG, ac rydym yn
bwriadu parhau i ddefnyddio’r cynllun am y
blynyddoedd i ddod.”

Emma Bull, Rheolwr Fframwaith yn ISG

Cam 4: Cyfnodau ymsefydlu a thaflenni amser
Yn ystod wythnos gyntaf y prentis, byddwn yn cynnal sesiwn sefydlu
AD, darparu pecyn cymorth iddynt ac yn rhoi’r Offer Diogelu Personol
hanfodol iddynt. Bydd gofyn iddynt gadw cofnod dyddiol o’u horiau
gwaith a bob wythnos bydd rhaid iddynt gyflwyno taflen amser wedi ei
llofnodi gan reolwr y safle.

Cam 5: Adolygiadau cyfredol
Bydd rhywun o Y Prentis yn ymweld â’r safle bob pedair wythnos i
siarad â rheolwr y safle a’r prentis. Mae hwn yn gyfle gwych i bob parti
roi adborth a chodi unrhyw faterion neu bryderon sydd ganddyn nhw.
Pan fydd y lleoliad yn dod tuag at ei derfyn, byddwn yn trafod a ydych
yn dymuno ymestyn y lleoliad, ei ddiweddu neu logi prentis mewn crefft
wahanol.

Pam gweithio gyda ni
Amrywiaeth o grefftau

Codi eich proffil

Rydym yn cefnogi amrywiaeth o grefftau, yn cynnwys:

Rydyn ni wrth ein bodd yn bloeddio am yr hyn mae ein prentisiaid
yn ei wneud, ac mae hynny’n cynnwys yr hyn rydych chi’n ei wneud
hefyd! Trwy weithio mewn partneriaeth â ni, byddwn yn eich cynnwys
ar ein gwefan, yn rhannu eich llwyddiannau ar ein sianeli cyfryngau
cymdeithasol ac yn eich cynnwys mewn datganiadau i’r wasg sy’n
berthnasol. Fel hoff gyflenwr prentisiaethau CITB ledled de-ddwyrain
Cymru, byddwch hefyd yn elwa o weithio gyda ni i dendro am waith.

• Bricio
• Plastro
• Leinio sych

• Gwaith Saer
• Paratoi/creu sylfeini
• Teilio waliau a lloriau • P
 eintio ac addurno
• Mesur meintiau
(Syrfewyr)

Prentisiaid medrus
Oherwydd natur y model prentisiaeth a rennir, bydd llawer o’n
prentisiaid yn dod atoch ar ôl ennill rhywfaint o brofiad blaenorol
eisoes. Mae pob un o’n prentisiaid yn astudio tuag at ddiploma
neu NVQ lefel 2 neu 3 yn y grefft o’u dewis, ac mae ein perthynas
â’r colegau yn caniatáu inni sicrhau eu bod yn dysgu’r sgiliau sy’n
ofynnol. Gyda’n holl brentisiaid newydd, rydyn ni’n darparu arweiniad
a chefnogaeth ychwanegol yn ystod eu pedair wythnos gyntaf i
sicrhau eu bod yn ymgartrefu yn eu rôl newydd.

Hyblygrwydd
Rydym yn deall efallai na fydd gennych y galw i gyflogi prentis mewn
crefft benodol am gyfnod llawn o ddwy flynedd. Dyna pam rydyn
ni’n rhoi’r hyblygrwydd i chi ddewis pa mor hir rydych chi am gyflogi
prentis heb orfod ymrwymo i dymor o ddwy flynedd lawn.

Arbedwch amser, arian ac adnoddau
Dros gyfnod o dair blynedd, rydym yn arbed hyd at £4,500 y prentis
i gontractwyr. Rydym yn gofalu am yr holl gostau ac adnoddau
traddodiadol sy’n ofynnol wrth gyflogi prentis, yn cynnwys:
• Y broses a’r costau recriwtio
• Cyflogres
• Hyfforddiant ac Offer
Diogelwch Personol hanfodol,
fel cardiau CSCS
• Prosesu ymsefydlu AD

Yr unig gost i’r contractwr yw cyflog y prentis a ffi gynnal wythnosol,
fel yr amlinellir yn y table isod.

Cymorth budd cymunedol
P’un a oes gofyn i chi ddarparu digwyddiadau’n ymwneud ag
ymgysylltu â’r gymuned neu gynhyrchu astudiaethau achos, mae
gennym y cysylltiadau a’r adnoddau i allu cydweithredu a’ch helpu i
gyflawni eich targedau hyfforddi.

• Gwyliau, gwyliau blynyddol
a salwch
• Darparu pecyn offer gwerth
dros £200 i’r prentis pan fydd
yn dechrau

Prentis
blwyddyn gyntaf

Ail flwyddyn
Dan 21

Ail flwyddyn
21 a hŷn

Ail flwyddyn
25 a hŷn

Cyflog
wythnosol

£160

£242.72

£309.32

£329.67

Ffi gynnal
wythnosol

£32

£32

£32

£32

Cyfanswm y
gost wythnosol

£192

£274.72

£342.32

£361.67

What they say about us

www.yprentis.co.uk

“Y Prentis have provided a first-class service to us
and are always happy to help to maintain long
term working relationships. They have enabled
us to source apprentices on both a short-term
and long-term basis to suit our individual needs
and timescales. They have provided a high
calibre of apprentices which have proved to be
a great asset to our business. We have recently
employed a past apprentice quantity surveyor,
initially sourced by Y Prentis, as a trainee quantity
surveyor on full-time basis while also supporting
him through his degree.”

facebook.com/YPrentis1
@YPrentis

Antonia John, Business Development and CSR
Manager at Encon Construction

enquiries@yprentis.co.uk

“As a main contractor we carry limited ability for
trade apprentices, but partnering with Y Prentis
allows us access to a pool from which we can
draw from to meet our contractual requirements
and business objectives. The service Y Prentis
provide is invaluable to our company.”

linkedin.com/company/yprentis

Chris Parks, Contracts Manager at Jehu Group

0800 9753 147

Want to find out more?

Os hoffech wybod mwy, cysylltwch â ni drwy un
o’r sianeli isod.

If you’d like to find out more, just contact us using one of the
channels below.

Am ganfod mwy?

linkedin.com/company/yprentis

Chris Parks, Rheolwr Contractau, Jehu Group

0800 9753 147

“Fel prif gontractwr, cyfyngedig yw ein gallu i
dderbyn prentisiaid mewn crefftau penodol, ond
mae bod yn bartner i Y Prentis yn caniatáu inni
gael mynediad i gronfa y gallwn dynnu ohoni i
fodloni ein gofynion cytundebol a’n hamcanion
busnes. Mae’r gwasanaeth y mae Y Prentis yn ei
ddarparu yn werthfawr tu hwnt i’n cwmni.”

enquiries@yprentis.co.uk

Antonia John, Rheolwr Datblygu Busnes a CSR,
Encon Construction

facebook.com/YPrentis1
@YPrentis

“Mae Y Prentis wedi darparu gwasanaeth o’r radd
flaenaf i ni ac maent bob amser yn hapus i helpu
i gynnal perthnasoedd gwaith tymor hir. Maent
wedi ein galluogi i ddod o hyd i brentisiaid yn y
tymor byr a’r tymor hir i weddu i’n hanghenion
a’n hamserlenni unigol. Maent wedi darparu
prentisiaid o safon uchel sydd wedi profi i fod yn
gaffaeliad mawr i’n busnes. Yn ddiweddar, rydym
wedi cyflogi cyn-brentis syrfëwr meintiau, a
ddaeth atom drwy Y Prentis, fel syrfëwr meintiau
dan hyfforddiant yn llawn amser tra hefyd yn ei
gefnogi i gwblhau ei radd.”

www.yprentis.co.uk

Yr hyn maen nhw’n ei ddweud amdanom ni

