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Fe wnes i adael yr ysgol efo TGAU mewn saesneg, 
mathemateg, ffiseg a daearyddiaeth. Roedd y cwmni trydan 
lleol, Midlands Electricity Board (MEB), yn chwilio am 
brentisiaid ac ro’n i’n teimlo bod hyn yn gyfle da i mi gyda 
dyfodol disglair. Mi wnes i gais ac mi ges i’r swydd.

Pa bynciau wnest ti astudio yn yr ysgol a pha 
gymwysterau sydd gen ti? 

Ro’n i wedi cael profiadau amrywiol iawn cyn dod at Horizon 
oherwydd ro’n i wedi cael lot o swyddi gwahanol yn y sector 
peirianneg drydanol. Ro’n i’n gwybod y byddai’r swydd gyda 
Horizon yn golygu amrywiaeth weddol debyg, felly roedd fy 
nghefndir amrywiol yn y sector ynni wedi fy rhoi mewn  
sefyllfa dda. 

Sut mae’r wybodaeth gefaist ti yn dy 
swyddi eraill wedi dy helpu i gael dy 
swydd efo Horizon?

• Canolbwyntiwch a byddwch yn frwd.

• Rhowch reswm i bobl gredu yn eich gallu.

• Peidiwch ag ildio!

Beth fyddai dy awgrymiadau di i rywun sydd 
eisiau cael gwaith yn y diwydiant niwclear?

Fe wnes i ddechrau fel prentis uno ceblau efo Midlands 
Electricity ym 1989 ac wedyn gweithio fy ffordd i fyny 
drwy’r cwmni. Ges i gynnig lle ar gynllun Cyfle Datblygu 
Peirianneg y cwmni yn 2003. Roedd hyn yn rhoi 
hyfforddiant i mi ar bob dim o gwrdd â chwsmeriaid i 
adeiladu datblygiadau mawr a rheoli prosiectau.

Oherwydd mod i wedi gwneud hyn ges i swydd rheolwr 
prosiect a oedd yn gyfrifol am yr offer sy’n mynd ag ynni 
i gartrefi ac i fusnesau yn Swydd Gaerloyw. Oherwydd y 
profiadau hyn i gyd, mi wnes i ymuno â Horizon yn 2010.

Dy yrfa hyd yn hyn...

Fy ngwaith i ydy deall bob dim sy’n digwydd ar ein 
safle ni, o’r gwahanol fathau o offer a thechnoleg 
sy’n cael eu defnyddio i’r bobl sy’n gweithio ar y safle 
neu sy’n dod i’n gweld ni. 

Mae’r gwaith yn amrywiol iawn, sy’n golygu mod i 
angen profiad o bethau fel iechyd a diogelwch, yr 
amgylchedd, adeiladu, rheoli contractau, diogelwch  
a rheoli ansawdd. Dwi hefyd yn delio â llawer o bobl 
wahanol. Byswn i’n gallu bod yn sgwrsio ag aelod o’r 
cyhoedd un funud, ac wedyn â chontractwr neu 
gydweithiwr ac wedyn â chynghorydd lleol. Mae pob 
un diwrnod yn wahanol.

Beth ydy dy waith di ar  
hyn o bryd?

Byswn i’n hoffi aros yn y swydd dwi ynddi ar y funud – oherwydd byddwn i wedyn yn gyfrifol am y prosiect adeiladu mwyaf yn Ewrop. 
Dwi’n lwcus dros ben, achos mae gen i fy swydd berffaith yn barod!

Ble wyt ti’n meddwl fyddi di mewn 10 mlynedd yn dy yrfa?


