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Prentisiaid cyntaf Horizon yn ymweld â 

Wylfa Newydd 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
Mae carfan gyntaf o brentisiaid Horizon - sy’n cynrychioli cenhedlaeth nesaf 
y diwydiant ynni niwclear yn y DU ar Ynys Môn - wedi ymweld â safle Wylfa 
Newydd am y tro cyntaf.  
 
Cafodd y grŵp o bobl ifanc, sy’n dechrau eu gyrfaoedd gyda Horizon ym mis 
Medi, ynghyd â’u rhieni eu gwahodd i Wylfa Newydd i gwrdd â’u cydweithwyr 
newydd a chael rhagor o wybodaeth am y rhaglen hyfforddiant gyffrous byddent 
yn ymgymeryd.   

 
Roedd Cyfarwyddwr Diogelwch a Chynhyrchu Horizon, Greg Evans, yno i gwrdd 
â’r prentisiaid ac aeth ati i longyfarch pawb ar gael eu dewis i fod yn brentisiaid 
cyntaf Horizon. Dywedodd: “Rydych chi ar fin ymuno ag un o'r prosiectau ynni 
mwyaf o ran maint a mwyaf cyffrous yn Ewrop. Mae gennych chi ddyfodol disglair 
o’ch blaen ac rwy’n eich annog chi i gyd i fanteisio i’r eithaf ar y cyfle hynod 
gyffrous yma pan fyddwch chi’n ymuno â ni ym mis Medi”. 

 
Dewiswyd y deg prentis, sy’n dod o Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy, yn dilyn 
rhaglen ddethol gystadleuol a gynhaliwyd gan Horizon yn gynharach eleni.  Mae 
Cynllun Prentisiaeth Dechnegol Horizon, a lansiwyd mewn partneriaeth â Choleg 
Menai, yn rhaglen dair blynedd sy’n cynrychioli dechrau ymrwymiad hirdymor 
Horizon i recriwtio pobl ddawnus, llawn cymhelliant i weithio ar Brosiect Wylfa 
Newydd.  

 
Croesawyd y prentisiaid i swyddfa safle Wylfa Newydd sydd newydd gael ei 
hymestyn, ac yno fe wnaethant gwrdd â rhai o’u cydweithwyr yn y dyfodol. 
Cawsant hefyd eu cyflwyno i Ganolfan Prentisiaid Horizon a ddatblygwyd yn 
ddiweddar yng Ngholeg Menai, Bangor.  

 
Gan siarad ar ôl y digwyddiad, dywedodd Greg Evans: “Roedd hi’n wych cael 
cwmni ein prentisiaid newydd am y diwrnod a gallem weld ein bod wedi recriwtio 
grŵp o bobl ifanc ddawnus ac uchelgeisiol iawn i ymuno â’n tîm. Rydyn ni’n 
edrych ymlaen yn arw iddyn nhw ddechrau eu gyrfaoedd gyda ni mewn ychydig 
fisoedd. Nhw fydd y prentisiaid lleol cyntaf o’u math gydag olyniaeth faith yn eu 
dilyn am flynyddoedd lawer i ddod”.   

Ychwanegodd Dr Ian Rees, Cyfarwyddwr Gweithredol Materion Allanol a 
Datblygu Ynni yng Ngrŵp Llandrillo Menai: “Rydyn ni wrth ein bodd o fod yn 
gweithio gyda Pŵer Niwclear Horizon yn hyfforddi cenhedlaeth newydd o 
beirianyddion lleol.  Mae Coleg Menai yn arwain gwaith Grŵp Llandrillo Menai 
gyda Horizon a phartneriaid eraill yr Ynys Ynni.  Yn ogystal â chefnogi’r 



 

 

 

datblygiadau’n gyffredinol, mae diddordeb penodol y coleg yn y gwaith o 
ddatblygu gweithlu sy’n meddu ar y cymwysterau a’r hyfforddiant priodol. Ein rôl 
ni yn hyn o beth yw gwneud yn siŵr mai pobl leol yw’r bobl orau ar gyfer swyddi 
ar Ynys Môn yn y dyfodol”.  

“Mae prentisiaid Horizon yn arwydd gwych o’r gwaith sy’n cael ei wneud tuag at 
gyflenwi Wylfa Newydd,” meddai Sasha Davies, Pennaeth Datblygu Strategol 
Cymru ar ran Horizon.  “Tra’n bod ni’n datblygu ein cynlluniau cyffredinol ar gyfer 
y prosiect, mae hwn yn brawf bod Pŵer Niwclear Horizon, un o bartneriaid 
allweddol Rhaglen Ynys Ynni Ynys Môn, yn cyflwyno cyfleoedd o’r radd flaenaf i 
bobl ifanc leol”. 

 
Mae rhagor o wybodaeth am Gynllun Prentisiaeth Dechnegol Horizon ar gael ar 
wefan Horizon http://www.horizonnuclearpower.com/cynllun-prentisiaeth-
dechnegol 
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I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:  

 

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com  

 

I gael rhagor o wybodaeth am brentisiaethau’r diwydiant niwclear a 
chynlluniau sgiliau: 
 

 www.horizonnuclearpower.com/cynllun-prentisiaeth-dechnegol 

 www.horizonnuclearpower.com/rhaglen-datblygu-graddedigion 

 www.nucleargraduates.com 

 www.nsan.co.uk/careers 

 www.cogentskills.com 

 www.regennuclear.com 

 

Nodiadau i olygyddion am Horizon: 

 Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear 
newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis 
Tachwedd 2012. 

 Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o 
bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth hirdymor o ansawdd da ac 
arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.  
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