Ffurflen Datgan Diddordeb

Ynglŷn â’r ffurflen hon
Y ffurflen hon yw cam cyntaf y broses recriwtio a bydd eich ymatebion yn penderfynu a
ydych yn llwyddo i symud ymlaen i’r cam cyfweld, felly cymerwch yr amser i’w chwblhau
mor fanwl â phosibl. Gellir llenwi’r ffurflen yn ddigidol gydag Adobe Acrobat sydd ar gael i’w
lawr lwytho o https://get.adobe.com/uk/reader/ Neu, gallwch argraffu’r ffurflen, ei llenwi,
a’i phostio yn ôl atom. Rhaid llenwi’r rhannau sydd wedi eu marcio á seren* neu caiff y
ffurflen ei gwrthod. Ar ôl ei llenwi, cofiwch ei chadw a’i he-bostio i enquiries@yprentis.co.uk

Adran 1
Teitl*

Manylion personol
Dewiswch

Enw cyntaf*
Enw(au) canol
Cyfenw*
Cenedl*
Dyddiad Geni*
Cyfeiriad llinell 1*
Tref/dinas*
Sir*
Cod Post*
Rhif ffôn (cartref)
Rhif ffôn (symudol)*
Cyfeiriad e-bost*
Ymhle glywsoch chi amdanom ni?
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Adran 2
Ydych chi’n gallu gyrru?*

Amdanoch chi
Ydw

Nac ydw

Os ydych, rhowch rif eich trwydded yrru
A oes gennych eich cerbyd eich hun?*

Oes

Nac oes

A oes gennych unrhyw arnodiadau ar eich trwydded yrru?*

Oes

Nac oes

Os oes, faint o bwyntiau?
Rydym bob amser yn ceisio’n gorau i leoli ein prentisiaid yn agos i’w cartref.
A ydych chi’n fodlon teithio o fewn pellter rhesymol?*
Ydw
Nac ydw
A ydych chi’n gymwys i weithio yn y DU?*

Ydw

Nac ydw

Rhif YG*
Mae Y Prentis yn cadw’r hawl i gynnal gwiriad DBS ar unrhyw adeg.
A oes gennych unrhyw euogfarnau troseddol heb ddarfod?*
Ydw
Os ateboch Oes, rhowch fanylion os gwelwch chi’n dda

Nac ydw
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Adran 3

Nodweddion personol

Dewiswch y grefft/crefftau yr hoffech chi wneud cais amdani/amdanynt*
Dewis Cyntaf* Dewiswch

Ail opsiwn Dewiswch

Pam ydych chi wedi dewis gyrfa yn y maes adeiladu?*

A oes gennych unrhyw brofiad blaenorol yn y maes adeiladu?*

Os ateboch Oes, rhowch ddisgrifiad byr o’r hyn a wnaethoch

Pa sgiliau a phriodoleddau gallwch chi ddod â hwy i’r swydd?*

Dywedwch pam y buasech yn gwneud prentis gwych?*

Oes

Nac oes
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Adran 4

Addysg

Ydych chi mewn addysg llawn amser?*

Ydw

Nac ydw

Os ateboch Ydw, rhowch enw’r sefydliad a’r cwrs yr ydych yn ei astudio

Os ateboch Na, pryd wnaethoch chi adael addysg llawn amser?
Enw’r ysgol/coleg olaf i chi ei m/fynychu
Tiwtor
Cymhwyster uchaf a enillwyd
I ddod yn brentis gyda ni nid oes angen unrhyw gymhwyster penodol arnoch, ond mae’n helpu
i gael rhai cymwysterau. Os byddwch chi’n llwyddo i gael cyfweliad efallai y byddwn yn gofyn i
chi ddangos tystiolaeth o’r cymwysterau hyn. Atebwch y cwestiynau canlynol, gan roi cymaint o
fanylion â phosib.

Gradd
A oes gennych TGAU mewn Saesneg?*

Gradd

Os ydych wedi sefyll unrhyw arholiadau yn yr ysgol neu’r coleg, dywedwch isod ym mha bwnc,
a’r cymhwyster uchaf a enillwyd:

Pwnc

Lefel (TGAU/Lefel A, ayyb.)

Gradd

Dyddiad
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Adran 5

Hanes cyflogaeth

A fyddech cystal â nodi manylion eich cyflogwr presennol neu eich cyflogwr mwyaf diweddar. Os
ydych chi’n gwneud cais am eich swydd gyntaf, ewch ymlaen i’r cwestiwn nesaf.

Cyflogwr
Teitl y swydd
Dyddiad cychwyn						
Dyddiad gorffen (os yw’n berthnasol)
Cyfnod rhybudd (os yw’n berthnasol)						
Rhowch fanylion dau ganolwr. Gallech er enghraifft rhoi enw cyflogwr presennol neu
gyn-gyflogwr, tiwtor, goruchwyliwr, mentor neu gyflogwr profiad gwaith.
Canolwr un

Enw*
Galwedigaeth*
Rhif ffôn*						
E-bost
Perthynas á chi*
A ydych chi’n hapus i ni gysylltu â nhw cyn eich cyfweld?*

Dewiswch

Canolwr dau

Enw*
Galwedigaeth*
Rhif ffôn*							
E-bost
Perthynas á chi*
A ydych chi’n hapus i ni gysylltu â nhw cyn eich cyfweld?*

Dewiswch
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Adran 6

Cyfleoedd cyfartal

Rydym wedi ymrwymo i gymryd camau cadarnhaol i frwydro yn erbyn gwahaniaethu, ac rydym
yn monitro ein perfformiad yn rheolaidd i sicrhau ein bod yn cynnal cyfleoedd cyfartal. Bydd y
wybodaeth hon yn cael ei thrin yn hollol gyfrinachol a chaiff ei defnyddio i fonitro effeithiolrwydd
ein polisïau cyfleoedd cyfartal yn unig. Ni ddefnyddir y wybodaeth hon i lywio unrhyw
benderfyniad wrth fynd ati i ddethol.

Gwyn – Cymreig

Indiaidd

Gwyn – Prydeinig

Pacistanaidd

Gwyn – arall

Bangladeshaidd

Affricanaidd

Tsieineaidd

Caribïaidd

Cymysg – arall

Gwyn a Du Caribïaidd

Arall

Gwyn a Du Affricanaidd

Well gen i beidio â dweud

Gwyn ac Asiaidd
Ydych chi’n ystyried bod gennych anabledd?*

Ydw

Nac ydw

Os ydych, rhowch fanylion unrhyw gymorth sydd ei angen arnoch fel prentis

A ydy unrhyw rhai o’r canlynol yn effeithio arnoch:
Dall/rhannol ddall

Dyslexia

Byddar/nam ar y clyw

Anabledd iechyd meddwl

Dall i liwiau

Anawsterau symud

Alergeddau

Arall

Yr wyf yn datgan bod y wybodaeth a roddais ar y ffurflen hon yn gywir a chyflawn lle bo angen.

Teipiwch eich enw neu llofnodwch*
Dyddiad*

