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•  Byddwch yn siŵr ohonoch eich hun, yn hyderus yn yr  
hyn ’da chi’n ei wybod a’ch bod chi’n gallu dangos eich  
profiad i bobl eraill. 

•  Os cewch chi gynnig cyfweliad, cofiwch baratoi ac edrych yn 
broffesiynol. Meddyliwch am y cwestiynau sy’n debyg o gael eu 
gofyn, a meddyliwch am gwestiynau ’da chi eisiau eu gofyn.

•  Ewch ati i ymarfer eich sgiliau cyfathrebu. Dwi’n gorfod dweud 
‘na’ wrth lot o bobl, ac wedyn ’da ni’n gorfod  
cydweithio i ddod o hyd i ateb.

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

Beth ydy dy waith di ar  
hyn o bryd?

Mi ges i raddau go lew yn fy TGAU ac mi es i’n ôl i’r ysgol i 
wneud Lefel A – ond wnes i adael yr ysgol cyn eu gorffen ar ôl 
cael fy swydd amser llawn gyntaf.

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

Y sgiliau pwysicaf a ddysgais yn fy swydd yn y siop ffonau 
symudol oedd sut i ddelio â chwsmeriaid a sut i fod yn hyblyg. 
Mae’r sgiliau hyn wedi bod yn holl bwysig i mi yn y swyddi 
rwyf wedi’i eu llenwi ers hynny gan fod yn rhaid i mi gyfleu 
negeseuon anodd i bobl drwy’r amser. Weithiau bydd yn golygu 
bod yn rhaid iddyn nhw newid eu cynlluniau o ganlyniad i’n 
cyngor ni ond gan amlaf maent yn derbyn ein bod ni’n ceisio 
gwneud ein safle mor ddiogel â phosib a gwneud yn siŵr bod 
pawb yn mynd adref yn saff ar ddiwedd y diwrnod. 

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

Rhwng 2001 a 2006 ro’n i’n gweithio fel Cynorthwyydd Gwerthu 
yn un o siopau ffonau symudol Orange. Er mod i’n hapus 
iawn yn gweithio yno, ro’n i eisiau aros yng Ngogledd Cymru a 
doeddwn i ddim yn meddwl bod fawr o gyfle i gael dyrchafiad 
heb orfod symud i ffwrdd.

Yn 2006, ges i swydd dros dro yn gwneud gwaith gweinyddol 
yng Ngorsaf Bŵer Niwclear Magnox Wylfa. Yn fuan wedyn mi 
ges i gyfle i newid swydd a gweithio fel Gweinyddwr Mynediad 
Diogelwch y safle. 

Yn 2010 ges i swydd fel Swyddog Diogelwch Safle yr Orsaf Bŵer. 
Ro’n i wedi gwneud y gwaith yma o’r blaen fel rhan o fy swydd 
arall, felly ro’n i’n gwybod am y gwaith ac yn teimlo mai dyma’r 
cam nesaf i fi.

Dy yrfa hyd yn hyn...

Eira Owen
Prif Swyddog  
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Fi ydy Prif Swyddog Diogelwch Safle Wylfa Newydd 
yn Ynys Môn ar gyfer Pŵer Niwclear Horizon. 

Dwi’n gweithio efo pobl fel rheoleiddwyr niwclear  
y Llywodraeth a’r heddlu lleol i wneud yn siŵr eu 
bod nhw’n hapus efo’n mesurau diogelwch ni.

Mae tîm o swyddogion diogelwch yn edrych ar ôl 
diogelwch y safle o ddydd i ddydd. Fy ngwaith i ydy 
gwneud yn siŵr bod ganddyn nhw’r holl bolisïau  
a gweithdrefnau a threfniadau argyfwng maen nhw  
eu hangen i wneud eu gwaith. 

Beth ydy dy waith di ar  
hyn o bryd?

Erbyn hynny dwi’n gobeithio bydda’ i wedi cael dyrchafiad i swydd Rheolwr Diogelwch y Safle ac yn gweithio yng Ngorsaf Bŵer Niwclear 
Wylfa Newydd pan fydd hi ar waith. 

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




