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Rheolwr Cynlluniau Prentisiaeth yn ymuno 

â Thîm Wylfa Newydd Horizon 
 

 

  

 
Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi heddiw bod Gerwyn Williams wedi'i benodi'n 

Rheolwr Cynlluniau Prentisiaeth ar gyfer prosiect Wylfa Newydd.  

 

Mae Gerwyn yn ymuno â thîm Horizon o Grŵp Llandrillo Menai, lle'r oedd yn Rheolwr Peirianneg 

Fecanyddol ac Adeiladu yng Ngholeg Menai. Mae ganddo brofiad helaeth o ddylunio a chyflwyno 

cynlluniau prentisiaeth ledled Gogledd Cymru. 

 

Bydd Gerwyn yn gyfrifol am ddatblygu cynlluniau prentisiaeth Horizon, gan ganolbwyntio i ddechrau 

ar beirianneg. Bydd ganddo rôl bwysig wrth baratoi ar gyfer derbyn prentisiaid cyntaf Horizon ym 

mis Medi 2016. 

  

 "Rwy'n edrych ymlaen at ymuno â thîm Wylfa Newydd, a helpu i ddarparu'r sylfaen ar gyfer 

gweithlu'r orsaf bŵer," meddai Gerwyn. "Er na fydd yr orsaf bŵer yn cael ei hadeiladu am ychydig 

flynyddoedd eto, mae'r cloc wedi dechrau tician o ran yr amserlen hyfforddi. Mae'n hanfodol sefydlu 

a datblygu cynllun prentisiaeth effeithiol ac o ansawdd i hyfforddi pobl leol a datblygu talent y 

dyfodol nawr, ac am ddegawdau i ddod." 

 

Dywedodd Mark Tippet, Rheolwr Dysgu a Datblygu yn Horizon: "Mae’n bleser gennym groesawu 

Gerwyn i Horizon. Mae ganddo flynyddoedd o brofiad o weithio gyda phrentisiaid, ac mae'n 

ymwybodol iawn o'r angen i gael cynlluniau hyfforddi o ansawdd i fodloni'r safonau llym y mae gofyn 

i'r diwydiant niwclear eu cyrraedd. Wrth i'r momentwm ddechrau cynyddu gyda'r prosiect, rwy'n siŵr 

y bydd yn brysur iawn, a bydd yn gweithio ar ragor o gynlluniau wrth i'n gofynion ddatblygu. ” 

  

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:  

 

Claire Loveday ar 07717 300 379   

claire.loveday@horizonnuclearpower.com   
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Nodiadau i Olygyddion: 

 

 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 yn Wylfa yn cynrychioli buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng 

Ngogledd Cymru a disgwylir y bydd yn creu hyd at 1000 o swyddi yn ystod ei gyfnod gweithredu, 

yn ogystal â miloedd lawer o swyddi wrth ei adeiladu. 

 
 Bydd Cynllun Prentisiaeth Horizon yn cael ei lansio ym mis Medi 2016, a disgwylir y bydd tua 12 o 

brentisiaid yn cael eu cyflogi yn y lle cyntaf. 

 

 Ewch i’n gwefan ni yn: www.horizonnuclearpower.com a dilynwch ni ar Twitter @HorizonNuclear 
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