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•  Chwiliwch am y math o swydd sy’n swnio’n ddifyr i chi,  
ac astudiwch bynciau fydd yn eich helpu i gael y 
cymwysterau priodol. 

•  Dysgwch fod yn broffesiynol. Drwy edrych, ymddwyn  
a gweithio mewn ffordd broffesiynol, bydd gan bobl ffydd 
ynoch chi.

•  Peidiwch â bod ofyn gofyn! Os dydych chi ddim yn siŵr am 
rywbeth, cofiwch ofyn am help bob tro, yn lle dyfalu.

Beth ydy dy waith di ar  
hyn o bryd?

Becky Smale
Uwch Beiriannydd 
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Fe wnes i astudio Mathemateg, Ffiseg a Bioleg ar gyfer Lefel A 
yn yr ysgol, a chael y cymwysterau i fynd ymlaen i astudio BEng 
mewn Peirianneg Fecanyddol ym Mhrifysgol Loughborough. 
Ro’n i eisiau astudio Peirianneg Fodurol i ddechrau, ond doedd 
fy ngraddau ddim yn ddigon da. Dwi’n falch rŵan oherwydd 
mae Peirianneg Fecanyddol wedi rhoi dechrau da i fy ngyrfa.

Roedd fy mhrofiad helaeth mewn gwahanol rolau ac ar 
safleoedd gwahanol wrth weithio yn Magnox yn golygu 
bod gen i gefndir da fel Peiriannydd Mecanyddol. Rwy’n 
defnyddio’r profiad a gefais yn cynnal a chadw ac arolygu i’m 
helpu i wneud yn siŵr bod y prosiectau rwy’n gweithio arnyn 
nhw ar gyfer Wylfa Newydd yn gweithredu’n ddiogel.

Dwi’n Beiriannydd Mecanyddol, yn gyfrifol am 
adolygu dogfennau dylunio ar gyfer rhai o’r 
cydrannau mecanyddol fydd yn yr orsaf bŵer 
newydd. Rhaid i mi wneud yn siŵr bod dyluniad  
y cydrannau’n iawn er mwyn i bympiau, falfiau  
a pheiriannau gael eu hadeiladu i safon uchel, a 
gweithio’n iawn ac yn ddiogel ar ôl cael eu gosod.

Byddwn i’n hoffi bod yn Bennaeth Adran yn y maes Peirianneg, yn Wylfa Newydd gobeithio, ac yn gweithio tuag at fy uchelgais sef bod  
yn Rheolwr Peirianneg. 

Beth ydy dy waith di ar  
hyn o bryd?

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

Ym Mhrifysgol Loughborough, ges i dreulio blwyddyn ar leoliad 
gyda chwmni gweithgynhyrchu ceblau. Ar y lleoliad hwn ges i 
gyfle i ddysgu am brofi deunyddiau ceblau i wneud yn siŵr eu 
bod nhw’n gwrthsefyll tân a’u bod nhw’n wydn. 
Ar ôl y brifysgol, fe wnes i ddechrau gweithio gyda Magnox 
North, a ges i gyfle i roi cynnig ar rolau gwahanol. Ro’n i’n 
gweithio ar brosiect pwysig yng Ngorsaf Bŵer Wylfa, yn creu 
llwybr newydd ar gyfer peipen fawr a oedd yn dod â dŵr y môr 
i’r safle, ac fe wnes i dreulio pedair blynedd yng Ngorsaf Bŵer 
Oldbury, yn edrych ar ôl y craeniau a’r peiriannau oedd yn cael 
eu defnyddio i roi a thynnu tanwydd o’r adweithyddion.
Pan o’n i’n gweithio yn Magnox, fe wnes i MSc mewn Technoleg 
a Gwyddoniaeth Niwclear, ac roedd hynny wedi fy helpu i ddod 
yn Beiriannydd Siartredig. 

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

Beth ydy dy waith di ar  
hyn o bryd?

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

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




