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Fe wnes i astudio Lefel A mathemateg, cemeg a ffiseg 
yn Ysgol Gyfun Llangefni. Roedd yn rhaid i mi astudio 
Bagloriaeth Cymru yn y chweched hefyd. Roedd hyn yn 
cynnwys rhifedd, cyfathrebu a Chymru a’r byd. Wedyn fe 
wnes i astudio am radd meistr mewn Cemeg ym Mhrifysgol 
Sheffield. Ro’n i wedi mwynhau hynny cymaint ro’n i’n 
gwybod mod i eisiau swydd a oedd yn defnyddio’r sgiliau a’r 
wybodaeth ro’n i wedi’u dysgu yn ystod fy mhedair blynedd 
yn y brifysgol.

Dyma fy swydd gyntaf ar ôl prifysgol, ond ro’n i wedi 
gweithio mewn siop ers pan o’n i’n 16. Er doedd y gwaith 
ddim yn berthnasol iawn i fy ngyrfa, roedd gweithio mewn 
siop wedi fy helpu i fagu hyder drwy helpu cwsmeriaid a 
gweithio fel tîm. Mae hi’n anodd gweithio ac astudio ar yr 
un pryd. Dwi’n meddwl bod hynny’n rhoi agwedd dda i chi 
ac mae’r sgiliau cymdeithasol dwi wedi’u datblygu ers hynny 
wedi fy helpu i gyrraedd lle’r ydw i rŵan.

•  Astudiwch y pynciau iawn – bydd pynciau STEM yn  
benodol yn gyfle i chi ddilyn amrywiaeth o lwybrau gyrfa 
yn y diwydiant.

•  Dangoswch sgiliau meddal – mae cyfathrebu, cyflwyno a 
gwaith tîm yr un mor bwysig â STEM.

•  Gweithiwch yn galed – bydd gwella sgiliau technegol a 
hyder yn dod yn naturiol wrth weithio’n galed.

Ges i fy magu ar Ynys Môn. Ro’n i’n gwybod bod ychydig o 
gyfleoedd gyrfa ar yr ynys a fyddai’n addas i mi er mwyn bod 
yn wyddonydd neu’n beiriannydd - roedd Wylfa (Magnox) 
yn un - felly ro’n i eisiau cael cymaint o brofiad â gallwn 
i er mwyn gwella fy CV.  Fe wnes i lwyddo i gael profiad 
gwaith yn labordy gemeg Wylfa pan o’n i’n iau. Roedd hynny 
wedi dechrau fy niddordeb mewn gweithio yn y diwydiant 
niwclear. Ar ôl cael gwybod am Horizon a Phrosiect Wylfa 
Newydd ar Ynys Môn, ro’n i’n gwybod mai dyma lle ro’n i 
eisiau gweithio.

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...

Yn bendant dwi eisiau dod nôl i Ynys Môn a gweithio yng Ngorsaf Bŵer Wylfa Newydd. Fy nod ar hyn o bryd ydy bod yn Gemegydd 
Gorsaf, ond pwy a ŵyr – ella y bydda i’n dod o hyd i swydd arall ar y Prosiect bydda i wrth fy modd â hi!

What’s your current role?

Dwi wedi cwblhau cynllun 18 mis i raddedigion gyda 
Horizon yn ddiweddar. Mae’r cynllun hwn wedi rhoi’r 
cyfle i mi weithio ar dri lleoliad o chwe mis, cyn cael 
rôl ymarferol sy’n defnyddio fy sgiliau a’m gwybodaeth 
dechnegol. Fe wnes i dreulio chwe mis yn y tîm Cemeg, yn 
y tîm Comisiynu a Pheirianneg System, a’m lleoliad olaf yn 
nhîm Gwastraff a Datgomisiynu, ac fe wnes i fwynhau’n 
arw.  Mae’r Rhaglen Datblygu Graddedigion wedi bod mor 
hyblyg ac mae hynny wedi bod yn ffantastig. Dwi wedi 
gallu cael profiad ymarferol a defnyddiol yn y meysydd 
sydd fwyaf o ddiddordeb i fi. Dwi’n edrych ymlaen yn 
fawr at ddefnyddio’r profiad hwn gan fy mod i nawr wedi 
dechrau yn fy swydd barhaol fel Cemegydd.
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Age 24

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


