
Gweithrediadau: Trywydd Gyrfaol

Mae staff gweithrediadau’n gweithredu’r adweithydd niwclear, 
y tyrbin ager a pheiriannau drwy weithio system shifftiau, 
yn weithredol 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Mae 
gweithgarwch o’r fath yn hanfodol i redeg y peiriannau o ddydd 
i ddydd. Mae staff gweithrediadau’n rhedeg yr adweithyddion, y 
tyrbinau ager a pheiriannau ategol ar rota shifftiau.

Gall profiad gwaith a gafwyd mewn amrywiaeth o swyddi technegol 
/ peirianyddol perthnasol mewn gorsaf pŵer niwclear hefyd fod yn 
bwynt mynediad i hyfforddiant ar gyfer swyddi gweithrediadau.

Rhaglen hyfforddi fewnol cwmnïau: hyd at ddwy flynedd gydag 
asesiad parhaus.

Ysgol / Coleg Addysg Bellach Addysg Bellach

Addysg Uwch

Rolau Gweithrediadol 

GWEITHREDYDD MAES

CYMORTH GWEITHREDIADAU

Meysydd a argymhellir:
•  Peirianneg Fecanyddol
•  Peirianneg Drydanol
•  Systemau Pŵer 
•  Ffiseg
•  Peirianneg Niwclear
•  Chemistry / Chemical Engineering
• Peirianneg Rheolaeth ac Offeryniaeth

•  BTEC Lefel 3 mewn pynciau technegol perthnasol e.e. 
Is-ddiploma mewn Peirianneg a Diploma mewn Peirianneg 
Gweithrediadau a Chynnal a Chadw

Meysydd a argymhellir: 
•  Gweithgynhyrchu Uwch, Pŵer, TG, Trydanol, C&I.
• Cyfuno’r gweithle a dysgu

GRADD ISRADDEDIG

ADDYSG BELLACH

UWCH BRENTISIAETH / PRENTISIAETH UWCH 

•  Graddau A* - C mewn 5 pwnc (Mathemateg, Gwyddorau, 
Saesneg ac 1 arall)

•  Lefel 2 BTEC mewn Peirianneg 
•  Tystysgrif Her Sgiliau Sylfaenol Bagloriaeth Cymru (CA 4) 

(Perthnasol i Gymru’n unig)

TGAU

LEFEL A

•  Graddau A* - C mewn o leiaf un pwnc fel Dylunio a 
Thechnoleg, Peirianneg neu TG.

•  Sylfaen Bagloriaeth Cymru / Tystysgrif Her Sgiliau 
Cenedlaethol (Ôl – 16 oed) (Perthnasol i Gymru’n unig)

•  Lefel 3 BTEC: Peirianneg

LEFEL 3

GWEITHREDYDD YSTAFELLOEDD RHEOLI

Gall Gweithredwyr Ystafelloedd Rheoli gael eu dyrchafu o swydd 
Gweithredwyr Maes, felly nid yw gradd yn angenrheidiol bob amser.

Enghraifft o swyddi a rolau:
Mae datblygiad o fewn disgyblaethau’n bosibl.

Mae’r graddau ar gyfer Lefelau A yn ddangosol yn unig ac mae gofynion 
mynediad yn amrywio rhwng sefydliadau addysgol.

Cewch ragor o wybodaeth yn: www.horizonnuclearpower.com/dyfodol




