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WELSH

Ro’n i’n astudio Ffiseg, Cemeg, Bioleg ac Astudiaethau 
Cyffredinol ar gyfer Lefel A, ac fe wnes i benderfynu mod i eisiau 
gweithio am flwyddyn cyn mynd i’r Brifysgol. Roedd hyn yn gyfle 
i mi dreulio blwyddyn gyda Magnox Electric. Roedd hyn yn gyfle 
da i gael profiad gwaith cyn mynd i Brifysgol Warwick i astudio 
Cemeg gyda Chemeg Ddiwydiannol.

Mae gen i lot o brofiad o beth sydd ei angen i redeg gorsafoedd 
pŵer niwclear yn ddiogel ac yn effeithlon, felly mi alla’i 
ddefnyddio’r wybodaeth yma i helpu Horizon i ddeall pa fath o 
bobl fyddwn ni eu hangen i redeg ein gorsafoedd pŵer newydd 
pan fyddan nhw’n barod. 

•  Enillwch raddau da yn y pynciau iawn yn yr ysgol neu’r coleg. 
Mae hyn yn golygu pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, 
Peirianneg a Mathemateg).

•  Gwnewch beth ’da chi’n ei fwynhau. Byddwch chi’n well o 
lawer yn gwneud hynny ac yn mwynhau eich hun hefyd!

•  Gwnewch gynllun – ond peidiwch â phoeni gormod os 
byddwch chi’n newid eich cynlluniau os bydd cyfle da yn codi. 
Fel efo bob dim mewn bywyd, mae elfen o lwc bob amser 
mewn gyrfa!

Ar ôl y Brifysgol, fe wnes i ymuno â Chynllun Graddedigion 
Powergen a gweithio yn eu pwerdai glo a nwy am ddwy flynedd.

Ro’n i wedi bod eisiau gweithio yn y Diwydiant Niwclear ers 
tro, felly pan ddaeth cyfle am swydd fel Cemegydd Gorsaf yng 
ngorsaf pŵer niwclear Sizewell B yn 2004, fe wnes i neidio at 
y cyfle. Roedd hyn yn gyfle i mi weld rolau gwahanol. Ro’n i’n 
mwynhau gwaith Gweithrediadau ac fe wnes i ymuno â rhaglen 
hyfforddi 18 mis fel Gweithredydd Ystafell Reoli.

Oherwydd y profiad ges i yn Sizewell B ro’n i’n gallu cael  
swydd dda efo Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 – ac fe wnes i 
symud o edrych ar ôl gorsafoedd pŵer sydd ar waith i gynllunio 
rhai newydd.

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

Dy yrfa hyd yn hyn...

Beth ydy dy waith di ar  
hyn o bryd?

Yn ôl yn gweithio mewn gorsaf pŵer niwclear sydd ar waith gobeithio, a Wylfa Newydd fydd hi’r tro yma. Mae’r adegau gorau yn fy 
ngyrfa hyd yma i gyd wedi bod pan o’n i’n gweithio mewn gorsaf bŵer.

Dwi’n edrych ar ôl Hyfforddiant a Chymwysterau 
efo Horizon. Felly dwi’n gyfrifol am staff y dyfodol 
a hyfforddi’r bobl byddwn ni eu hangen i redeg 
y gorsafoedd pŵer niwclear newydd ’da ni’n 
gobeithio’u hadeiladu yn Ynys Môn a De  
Swydd Gaerloyw.
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Ble wyt ti’n meddwl fyddi di mewn 10 mlynedd yn dy yrfa?

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?




