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Prentisiaid trydedd flwyddyn Horizon yn teithio i 

Sbaen am leoliad wyth mis 

~ Ac Wylfa Newydd yn croesawu criw newydd o brentisiaid ~ 

 
Bydd prentisiaid technegol trydedd flwyddyn Pŵer Niwclear Horizon yn dechrau ar 

leoliad wyth mis sy’n cynnwys gweithio mewn gorsafoedd pŵer niwclear yn Sbaen, wrth 

i ddwsin o brentisiaid newydd gael eu croesawu i Wylfa Newydd hefyd. 

 

Bydd y 10 prentis yn eu trydedd flwyddyn yn cael profiad gwerthfawr o weithio mewn 

gorsafoedd pŵer niwclear gweithredol ledled Sbaen, diolch i bartner hyfforddi Horizon, 

Tecnatom, gan gynnwys cymryd rhan yn y broses o ail-lenwi â thanwydd. Bydd y profiad hwn 

yn cyfrannu tuag at y cymwysterau y mae arnynt eu hangen i gwblhau eu Cynllun Prentisiaeth 

Dechnegol yn Horizon.  

 

Hefyd mae Horizon wedi croesawu 12 prentis technegol newydd i dîm Wylfa Newydd, y trydydd 

grŵp ers lansio'r cynllun prentisiaeth yn 2016. Mae’r criw newydd yn golygu bod Horizon 

bellach yn cyflogi 33 o brentisiaid, gyda’r mwyafrif yn siaradwyr Cymraeg sy’n byw ar Ynys 

Môn. Wedi’u lleoli yng Ngholeg Menai, Bangor i ddechrau, byddant yn symud i’r Ganolfan 

Beirianneg newydd sbon gwerth miliynau o bunnoedd yn Llangefni pan fydd yn agor yn ystod y 

misoedd nesaf. Mae’r prentisiaethau’n para tair blynedd ac maent yn cael eu rhedeg mewn 

partneriaeth â Grŵp Llandrillo Menai. 

 

Dywedodd Gwen Parry-Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol, Datblygu Gweithrediadau gyda 

chwmni Pŵer Niwclear Horizon: “Mae hwn yn gyfle unigryw ac anhygoel i’n prentisiaid ni yn eu 

blwyddyn olaf. Fe fyddan nhw nid yn unig yn gweithio mewn sawl gorsaf pŵer niwclear 

weithredol, ond hefyd yn cael cyfle i fyw a gweithio mewn gwlad wahanol gyda diwylliant, iaith a 

thîm newydd. Rydw i’n hynod falch ein bod ni wedi gallu trefnu hyn mewn partneriaeth â’n 

partner hyfforddi Tecnatom a darparu profiad mor werthfawr i’n prentisiaid ni.” 



 

  

Bydd rhaglen y lleoliad, sy’n weithredol o 11 Medi 2018 tan fis Ebrill 2019, yn cynnwys y 

prentisiaid yn gweithio bob pedair wythnos yn Sbaen ar sawl safle niwclear, cyn gweithio am 

wythnos yn ôl gyda Horizon yng ngogledd Cymru. 

 

Ychwanegodd Gwen Parry-Jones: “Rydyn ni mor falch o gael croesawu aelodau mwyaf 

newydd y tîm i Brosiect Wylfa Newydd. Mae ein rhaglen prentisiaeth yn parhau â’n 

hymrwymiad ni i fuddsoddi yn y genhedlaeth nesaf o weithwyr ac rydyn ni’n gobeithio y bydd y 

cyfle yma'n eu hysbrydoli nhw i weithio yn y diwydiant cyffrous yma ar ôl iddyn nhw ennill eu 

cymwysterau.” 

 

Dywedodd Cari Jones, prentis blwyddyn gyntaf yn Horizon: “Rydw i mor gyffrous am fod wedi 

ymuno â Horizon, oherwydd rydw i wedi bod eisiau bod yn beiriannydd erioed. Fi ydi’r ail 

genhedlaeth yn fy nheulu i sy’n gweithio yn y diwydiant niwclear ar Ynys Môn ac felly rydw i’n 

falch o fod yn dilyn yn ôl eu troed nhw. Mae’r brentisiaeth yma’n gyfle gwych oherwydd mae’n 

golygu bod posib i mi weithio gan ennill cymwysterau newydd ar yr un pryd, ac aros ar yr ynys.” 

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:  

Richard Foxhall  

07807 769265  

richard.foxhall@horizonnuclearpower.com  

 
Phillippa Burgess 
01242 507 702 
phillippa.burgess@horizonnuclearpower.com  
 

 

Er mwyn cofrestru eich diddordeb yng Nghynllun Prentisiaeth Dechnegol 2019 Horizon, 

anfonwch neges e-bost i gyrfaoedd@horizonnuclearpower.com neu ffoniwch 0800 954 9516. 

 

I gael rhagor o wybodaeth am Wylfa Newydd a’r cyfleoedd a ddaw yn ei sgil, ewch i 

www.horizonnuclearpower.com, ffoniwch y llinell wybodaeth radffôn ar 0800 954 9516, neu 

anfonwch e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.  
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Nodiadau i olygyddion: 

 

Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y 

DU. Prynwyd Horizon gan Hitachi, Ltd. ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu 

cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,800MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa 

ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd 

pŵer hyn yn cyflogi hyd at 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o 

hyd at 9,000. 

 

Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng 

ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision 

economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


