
Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: www.horizonnuclearpower.com/dyfodol

Mi wnes i astudio 11 TGAU yn yn Ysgol Uwchradd Caergybi 
(gan gynnwys electroneg, gwyddoniaeth ac ieithoedd) cyn 
gwneud Diploma Cenedlaethol mewn Peirianneg Electronig 
a Thrydanol yng Ngholeg Menai. Mi es i ymlaen gyda’r pwnc 
yma ym Mhrifysgol Metropolitan Manceinion, lle gwnes i 
Ddiploma Cenedlaethol Uwch. Yn nes ymlaen, mi wnes i 
gwblhau gradd BSc (Anrh) mewn Dylunio yn y Brifysgol 
Agored, wrth weithio yn Wylfa Newydd.

Mae fy mhrofiad ym maes gweithrediadau wedi bod yn 
werthfawr iawn o ran y gwaith dwi wedi bod yn ei wneud yn 
Horizon. Mae hyn yn amrywio o ddefnyddio adweithyddion 
a’r ffiseg sy’n rhan o hynny, i weithrediadau brys a chadw 
gwahanol rannau o’r offer ar wahân er mwyn gwneud 
profion diogelwch.

•  Os ydach chi’n dal i astudio, defnyddiwch yr adnoddau 
addysgol i’ch helpu i wneud y penderfyniadau pwysig 
hynny wrth ddewis rhwng opsiynau academaidd a 
galwedigaethol.

•  Mae cwmnïau fel Horizon angen pob math o bobl, felly 
gwnewch yn siŵr bod gennych chi sgiliau gwych, a’ch bod 
chi’n sefyll allan.

•  Edrychwch i weld pa gyfleoedd cyffrous ac amrywiol sydd 
ar gael mewn gorsafoedd pŵer niwclear sydd ar waith a 
rhai sy’n cael eu datgomisiynu.

Ar ôl astudio peirianneg electronig a thrydanol am bum 
mlynedd, mi wnes i gais am swydd yn ôl adref yn Ynys Môn 
yng ngorsaf bŵer niwclear Wylfa Magnox, fel Peiriannydd 
Gweithrediadau. R’on i’n gweithio ar weithrediadau shifftiau 
am 10 mlynedd, lle roeddwn yn rhedeg yr adweithyddion 
niwclear yn y brif ystafell reoli. R’on i’n goruchwylio’r 
brif ystafell reoli am bum mlynedd, a oedd yn cynnwys 
peirianwyr gweithrediadau’r ddau adweithydd. Hefyd, r’on i’n 
gyfrifol am weddill yr offer cyffredin, fel y system drydanol, 
dŵr oeri, a’r tyrbinau nwy a diesel brys.

WELSH

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

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

Beth fyddai dy awgrymiadau di i rywun sydd 
eisiau cael gwaith yn y diwydiant niwclear?Dy yrfa hyd yn hyn...

Dwi’n Brif Beiriannydd Gweithrediadau yn Pŵer 
Niwclear Horizon, ac yn gweithio’n swyddfa safle 
Wylfa Newydd yn bennaf. Fi sy’n gyfrifol am 
ddatblygu gweithdrefnau a phrosesau gweithredol 
i baratoi at pan fydd Wylfa Newydd ar waith. Dwi 
hefyd yn un o’r gweithwyr cyntaf i gwblhau’r 
hyfforddiant i weithredwyr a’r hyfforddiant efelychu 
yn y Ganolfan Hyfforddiant ar Adweithyddion Dŵr 
Berwedig yn Siapan.

Beth ydy dy waith di ar  
hyn o bryd?

Dwi’n gobeithio y bydda i’n rhan o’r grŵp gweithrediadau shifftiau yn Wylfa Newydd, yn arwain un o’r timau sy’n rheoli’r offer.

Mathew Cave
Prif Beiriannydd 
Gweithrediadau 
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Ble wyt ti’n meddwl fyddi di mewn 10 mlynedd yn dy yrfa?


