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Neges gan y Prif Weithredwr, 
Duncan Hawthorne

O: Greenock, yr Alban
Diddordebau: Golff, Campfa, Rhedeg
Nodau ar gyfer y dyfodol: Dysgu sut i chwarae’r piano a’r gitâr



5

Mae prentisiaethau’n hanfodol i lwyddiant ein diwydiant, yn ôl ein  
Prif Weithredwr. 

Ar ôl gadael yr ysgol yn 16 oed, ymunais â South of Scotland Electricity Board fel 
prentis. Dyma fy mhrofiad cyntaf o fyd gwaith, a rhoddodd gyfle i mi fynd i’r afael â’r 
sgiliau peirianneg ymarferol sydd wedi bod yn sylfaen i’m holl yrfa hyd yma. Nid yn 
unig bod y pedair blynedd hynny wedi bod yn heriol ac yn gyffrous fel ei gilydd, ond 
fe wnaethant ganiatáu i mi wneud ffrindiau pwysig am oes.

Ar ôl gorffen fy mhrentisiaeth, cefais ysgoloriaeth i astudio Peirianneg Rheoli ym 
Mhrifysgol Strathclyde, a dyma gychwyn fy nymuniad i anelu at ragoriaeth. Ar ôl 
gorffen fy ngradd, bob tro roeddwn yn symud i swydd newydd, roeddwn eisiau 
cyflawni mwy a chanolbwyntio ar y sgiliau a’r profiad oedd eu hangen arnaf i sicrhau 
hynny. Yn sgil hyn, rwyf wedi cael sawl swydd yn ystod fy ngyrfa, o weithio ar lawr 
ffatri i fod yn uwch beiriannydd, ac rwyf wedi meithrin cymwysterau hollbwysig ar hyd 
y daith. Heddiw, rwy’n Beiriannydd Siartredig yn y Sefydliad Peirianwyr Electronig a 
Thrydanol (IEEE) a’r Sefydliad Peirianwyr Mecanyddol (IMechE), ac mae’r profiadau hyn 
– yn ogystal â rhwydwaith o bobl gefnogol, gadarnhaol – wedi fy helpu i symud ymlaen 
i fod yn Brif Weithredwr Pŵer Niwclear Horizon, y cyflawniad rwyf fwyaf balch ohono.

Ond ni fyddwn yma heddiw oni bai am y pedair blynedd gyntaf hynny a dreuliais  
fel prentis. 

Ymunais â Horizon gan fy mod eisiau helpu i arwain cyfnod nesaf adeiladu gorsaf 
niwclear newydd yma yn y DU. Mae gan y diwydiant niwclear botensial anferth,  
nid yn unig i ddarparu ynni carbon isel hanfodol, ond hefyd i greu cyfleoedd o ran 
sgiliau a chadwyn gyflenwi i bobl a busnesau ledled y wlad. Er mwyn gwneud hyn, 
mae angen i ni ddechrau nawr, ac mae’n rhaid i ni sicrhau bod sylfaen gadarn o 
unigolion medrus yn eu lle er mwyn cyflawni ein haddewid i adeiladu a gweithredu 
Wylfa Newydd ac Oldbury.

Mae cynllun prentisiaeth Horizon yn rhoi cyfle i chi ddysgu’r sgiliau angenrheidiol,  
nid yn unig i symud ymlaen yn Horizon, ond i helpu i ddylanwadu ar ddyfodol 
adeiladu gorsafoedd niwclear newydd yn y DU. Drwy’r cynllun, byddwn yn rhoi 
strwythur cymorth a hyfforddiant i chi sy’n hollbwysig i ymgyfarwyddo â Horizon  
a’r diwydiant ehangach, gan roi eich sgiliau ar waith wrth brofi eich hun yn erbyn 
eich swyddogion cyfatebol.

Duncan Hawthorne
Prif Weithredwr Pŵer Niwclear Horizon
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Wylfa Newydd

Oldbury
Prif Swyddfa 
Horizon
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Ein cenhadaeth yw adeiladu cwmni cyfleustodau niwclear newydd 
yn y DU a fydd ar flaen y gad, gan ddatblygu, adeiladu a gweithredu 
Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch y DU yn Wylfa Newydd ar Ynys 
Môn, ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw.

Rydyn yn bwriadu darparu o leiaf 5,400MW o gapasiti cynhyrchu pŵer 
newydd i’r DU, digon i bweru oddeutu 10 miliwn o gartrefi. Bydd ein 
prosiectau’n creu hyd at 850 o swyddi parhaol ym mhob un o’n safleoedd ar 
Ynys Môn ac Oldbury. Bydd y buddsoddiad hwn yn rhoi hwb i gyflenwadau 
pŵer carbon isel y wlad ac yn helpu i ddatblygu sgiliau lleol a chyfleoedd 
newydd i gyflenwyr ym Mhrydain.

Os ydych chi’n awyddus i fod yn rhan o rywbeth gwirioneddol 
arbennig, yna gallai ein Cynllun Prentisiaeth Dechnegol fod yn 
addas i chi. 

Mae’r broses o adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd yn un o’r prosiectau 
ynni mwyaf cyffrous a mwyaf o ran maint yn Ewrop, sy’n gofyn cael 
amrywiaeth o bobl sydd â’r sgiliau cywir i sicrhau ei fod yn llwyddo.  
Wrth ddatblygu aelodau ein tîm ar Ynys Môn, rydyn ni hefyd am gefnogi’r 
genhedlaeth nesaf o weithwyr drwy gynnig amrywiol gyfleoedd hyfforddi 
drwy ein Cynllun Prentisiaeth Dechnegol.

Mae ein cynllun yn cynnig profiad gwerthfawr a fydd yn helpu i roi hwb 
i’ch gyrfa yn y sector ynni niwclear. Mae’n cynnig hyfforddiant a phrofiad 
ymarferol yn ogystal â’r cyfle i feithrin sgiliau a gwybodaeth mewn 
amrywiol feysydd technegol.

Byddwn yn gweithio’n agos gyda Grŵp Llandrillo Menai drwy ei safleoedd 
yng Ngholeg Menai ym Mangor ac yn Llangefni er mwyn darparu’r Cynllun 
Prentisiaeth Dechnegol o ansawdd uchel hwn yn llwyddiannus, gan 
ddefnyddio eu profiad o ddarparu sgiliau a hyfforddiant ledled gogledd Cymru. 

Y Cynllun

Amdan Horizon
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Mae ein Cynllun Prentisiaeth Dechnegol yn rhaglen 
tair blynedd sy’n ymdrin â phedair disgyblaeth 
peirianneg. Sef:

• Mecanyddol
• Trydanol
•  Rheolaeth ac Offer
• Electroneg a Rhaglennu

Yn y flwyddyn gyntaf, byddwch yn ymdrin â’r pedair elfen, ond ar ôl i chi 
symud ymlaen o gymhwyster Lefel 2, bydd Lefel 3 yn eich galluogi chi i 
arbenigo mewn un o’r pedair elfen. Bydd y cynllun hefyd yn eich helpu chi 
i feithrin yr ymddygiad sy’n hanfodol i gwmni Pŵer Niwclear Horizon a’ch 
gyrfa yn y dyfodol

Beth allwch chi ei ddisgwyl gan Brentisiaeth  
gyda Horizon?

Gallwch ddisgwyl meithrin dealltwriaeth o’r sgiliau peirianneg technegol ac 
ymarferol craidd sydd eu hangen i adeiladu, gweithredu a chynnal a chadw 
Wylfa Newydd, gan ennill cymwysterau ac achrediadau perthnasol yn unol 
â’r Safonau Deiliadaeth Cenedlaethol. Bydd hefyd yn rhoi mynediad i chi i 
un o brosiectau mwyaf cyffrous y DU, a’r cyfle i gael eich mentora gan rai o 
brif ffigurau’r diwydiant

Y Cynllun 
Prentisiaeth 
Dechnegol
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Am beth rydyn ni’n chwilio

•  Rhywun sydd wedi cael neu’n disgwyl cael pump TGAU (neu gymwysterau 
cyfatebol) gradd A*-C, yn cynnwys Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth 
(mae Gwyddoniaeth Ddwbl yn ofyniad sylfaenol)

• Rhywun sy’n barod i ddysgu a datblygu sgiliau newydd
•  Rhywun sy’n dangos diddordeb mewn prosiectau ymarferol drwy 

ddiddordebau personol, eich llwybr addysg neu dim ond drwy drwsio 
problem peirianneg ymarferol

•  Rhywun sy’n gallu pasio archwiliad diogelwch ac archwiliadau  
cyn-gyflogaeth eraill

•  Rydym yn croesawu ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg

Buddiannau

•  Mae’r cyflog yn hynod gystadleuol ac os byddwch yn perfformio’n dda bob 
blwyddyn, gallwch ddisgwyl codiad cyflog blynyddol

•  Bydd gennych yr un buddiannau hyblyg â gweithwyr eraill Horizon. Mae 
hyn yn cynnwys 26 diwrnod o wyliau bob blwyddyn a nifer o ostyngiadau 
manwerthu a ffordd o fyw

•  Rydyn ni’n hyblyg o ran pryd y byddwch yn cymryd gwyliau, ond rydyn 
yn eich annog i drefnu gwyliau ar adegau na fyddant yn effeithio ar eich 
dosbarthiadau coleg
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Trosolwg o’r Brentisiaeth

Byddwch yn y coleg bum diwrnod yr wythnos, rhwng 9am a 5.30pm.  
Mae’r oriau hyn yn debyg i rai holl weithwyr Pŵer Niwclear Horizon. 
Byddwch yn cael cymysgedd o wersi theori yn yr ystafell ddosbarth a  
gwaith ymarferol yn y gweithdy lle bydd modd i chi roi eich theori ar waith.

Bob blwyddyn byddwch yn ymwneud â’r broses o ddylunio, adeiladu a 
chomisiynu prosiectau tra byddwch yn y coleg. Bydd y rhain yn cael eu 
pennu gan Horizon i ymdrin â meysydd dysgu penodol neu fel rhan o 
heriau tîm wedi’u gosod gan sefydliadau allanol.

Fel rhan o’ch datblygiad, bydd nifer o ymweliadau’n cael eu trefnu â 
chyfleusterau perthnasol er mwyn rhoi dealltwriaeth ymarferol i chi o’r 
byd gwaith, yn ogystal ag ymweliadau â’n swyddfeydd yn Wylfa Newydd a 
Chaerloyw er mwyn cadw mewn cysylltiad rheolaidd â’r tîm ehangach.

Y Cynllun 
Prentisiaeth 
Dechnegol
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  Trosolwg o Flwyddyn 1 a’r Pynciau  
yr Ymdrinnir â nhw 

• Byddwch wedi’ch lleoli yng Ngholeg Menai
•  Cyn i chi ddechrau eich cynllun 

prentisiaeth, bydd Pŵer Niwclear Horizon 
yn trefnu cyfleoedd i chi ddod i adnabod 
eich gilydd drwy ymarferion meithrin tîm 
a/neu gyfarfodydd anffurfiol 

Y Pynciau yr Ymdrinnir â nhw ym 
Mlwyddyn 1
•  Diploma Peirianneg City and Guilds  

2850 Lefel 2
•  Gweithredwyr Peirianneg Ymarferol  

City and Guilds Lefel 2 
•  Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu, 

Cymhwyso Rhif a Thechnoleg 
Gwybodaeth Lefel 2

•  Byddwch yn gweithio i feithrin sgiliau ac 
ymddygiad rhyngbersonol a fydd yn 
amhrisiadwy i chi yn eich gyrfa

•  Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn 
gweithgareddau a chyrsiau penodol i chi 
fel prentis, sy’n cynnwys meithrin tîm, 
Hyfforddiant Perfformiad Dynol a deall y 
Cylch Tanwydd Niwclear

•   Erbyn diwedd Blwyddyn 1, mae disgwyl 
y bydd gennych wybodaeth sylfaenol am 
beirianneg a sgiliau bob dydd i’ch helpu 
chi y tu hwnt i’r diwydiant

  Trosolwg o Flwyddyn 2 a  
Blwyddyn 3

•  Yn eich ail a’ch trydedd flwyddyn, 
byddwch yn dal i weithio yng Ngholeg 
Menai yn bennaf. Ond yn y drydedd 
flwyddyn fe allech fod ar y safle hefyd

Y Pynciau yr Ymdrinnir â nhw ym 
Mlwyddyn 2 a 3 
•  Blwyddyn 2: Diploma Uwch BTEC 

Pearson Lefel 3 mewn Peirianneg 
•  Blwyddyn 3: Diploma NVQ Lefel 3 mewn 

Cynnal a Chadw Peirianneg
•  Yn ystod y cyfnod hwn byddwch yn cael 

cynnig arbenigo mewn un o’r pedwar 
maes cynnal a chadw peirianegol 

•  Erbyn diwedd Blwyddyn 2, bydd disgwyl 
i chi ennill Diploma BTEC Lefel 3 ac NVQ 
Lefel 3 a Fframwaith Prentis Lefel 3

 

Mae’r tabl ar y dudalen nesaf yn rhoi 
trosolwg o’r sgiliau sy’n cael eu dysgu 
ym mhob un o’r cymwysterau.
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Pwnc Y Sgiliau a ddysgir

Blwyddyn 1

Lefel 2: Diploma 
mewn Peirianneg IVQ – 
Technoleg Cynnal a  
Chadw (gwybodaeth 
sylfaenol ar gyfer y 
Dystysgrif Dechnegol

• Egwyddorion technoleg cynnal a chadw a pheirianegol
• Gosod a chynnal a chadw systemau pŵer hylif
• Cynnal a chadw dyfeisiau a chyfarpar mecanyddol
• Cynnal a chadw systemau cymorth gwifrau trydanol
• Cynnal a chadw cyfarpar a systemau trydanol
• Adeiladu, profi a dod o hyd i namau mewn cylchedau electronig
• Egwyddorion technoleg drydanol ac electroneg.

Lefel 2: Gweithredwyr 
Peirianneg Ymarferol  
(NVQ PEO mewn 
Cymhwyso Ymarferol)

• Gweithio’n ddiogel mewn amgylchedd peirianneg
• Cyflawni gweithgareddau peirianneg yn effeithlon ac effeithiol
• Defnyddio a chyfleu gwybodaeth dechnegol
• Gosod, profi a chynnal a chadw systemau pibellau a systemau pŵer hylif
• Cynnal a chadw dyfeisiau a chyfarpar mecanyddol
•  Weirio, profi a chynnal a chadw cyfarpar trydanol, cylchedau, paneli trydanol 

a chydrannau sydd wedi’u gosod mewn llociau
• Cynnal a chadw systemau/cyfarpar electronig
• Llunio cynlluniau prosiect peirianneg.

Lefel 2: Sgiliau Hanfodol 
mewn Cyfathrebu, 
Cymhwyso Rhif a 
Thechnoleg Gwybodaeth

•  Bod yn gryno wrth roi cyfarwyddiadau er mwyn sicrhau cyn lleied â phosibl 
o gamgymeriadau mewn sefyllfaoedd technegol

• Defnyddio’r derminoleg gywir mewn dogfennau technegol
• Defnyddio theorïau mathemategol mewn sefyllfaoedd go iawn
•  Defnyddio technoleg gwybodaeth i ddylunio, nodi, dadansoddi a chofnodi 

gweithgareddau cysylltiedig â pheirianneg.

Blwyddyn 2

Lefel 3: Diploma Uwch 
BTEC Pearson mewn 
Peirianneg

• Rheoli Proses Ddiwydiannol
• Peiriannau Tri Cham
• Egwyddorion Cynnal a Chadw Mecanyddol.

Blwyddyn 3

Lefel 3: Diploma NVQ 
1788 mewn Cynnal a 
Chadw Peirianegol

•  Profiad ymarferol yn y gweithle yn ofynnol er mwyn meithrin sgiliau i wneud 
tasgau penodol sy’n berthnasol i’r maes o’ch dewis

•  Hyfforddiant gan unigolyn profiadol ar sut mae gwneud tasg ac yna cael 
ymarfer cyn cael ei asesu’n gwneud y dasg ar ei ben ei hun

• Calibro synhwyrydd gwasgedd ar ddarn o gyfarpar
• Amnewid gasged ar uned cywasgwr
• Profi’r gylched rheoli ar gyfer modur 3 cham.

Y Cynllun 
Prentisiaeth 
Dechnegol
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Lleoliadau Gwaith

Yn ystod eich prentisiaeth byddwch yn treulio cyfnodau mewn lleoliad 
gwaith. Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn trefnu’r rhain gyda phartneriaid 
addas yn y diwydiant.

Bydd y profiadau a gewch tra byddwch ar leoliad yn eich galluogi chi 
i gasglu tystiolaeth tuag at eich cymhwyster NVQ. Mae’n hollbwysig 
i Horizon eich bod nid yn unig yn meddu ar sgiliau i gyflawni tasg 
o safbwynt peirianneg, ond hefyd yn gyfarwydd â gweithio mewn 
amgylchedd niwclear ac yn deall yr ystyriaethau arbennig y mae’n  
rhaid eu defnyddio yn yr amgylchedd unigryw hwn.

Cyfleoedd yn y Dyfodol

Ar ddiwedd y cynllun, rydyn eisiau i chi gael yr holl wybodaeth a sgiliau 
ymarferol, yn ogystal â sylfaen peirianneg ardderchog, i ddechrau eich 
gyrfa mewn cyfeiriad cadarnhaol ac ysbrydoledig.

Drwy gwblhau eich prentisiaeth bydd modd i chi weithio ym maes Cynnal 
a Chadw, Cymorth Diogelwch a Thechnegol neu Weithrediadau, neu efallai 
y byddwch yn dewis astudio ymhellach, lle bydd camau datblygu pellach 
ar gael yn dibynnu ar eich uchelgais. Gallech hefyd ddod yn arweinydd ein 
gorsaf bŵer yn y dyfodol, neu estyn allan i wahanol feysydd o’r busnes. 
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Beth wnaeth dy ddenu i gymryd rhan yn y Cynllun Prentisiaeth Dechnegol?
Beth wnaeth fy nenu at brentisiaeth Horizon yw pa mor lleol yw’r cwmni i lle 
rydw i’n byw. Mae’n gwmni uchelgeisiol a brwdfrydig, ac mae hyn yn sicr yn 
rhywbeth sy’n eich ysgogi ac yn gwneud i chi ddal ati. Rydw i bob amser wedi 
bod â diddordeb mewn peirianneg, a phan welais fod Horizon yn chwilio am 
brentisiaid, mi neidiais at y cyfle.

Beth wyt ti’n ei wneud o ddydd i ddydd?
Rydym yn y coleg bum diwrnod yr wythnos, yn gweithio rhwng 9am a 5pm o 
ddydd Llun i ddydd Iau fel arfer, ac yn gorffen ychydig yn gynharach ar ddydd 
Gwener. Mae’r gwaith ymarferol yn cyd-fynd â’r gwaith theori rydym yn ei 
wneud, fel dysgu am yr elfen ffiseg y tu ôl i electroneg ac yna mynd ymlaen i 
greu cylched sy’n gweithio go iawn. Mae gweithio ar gyfrifiadur yn hanfodol i ni 
gan fod ein haseiniadau’n cael eu llwytho i fyny i’n E-bortffolio ein hunain, ac 
mae angen i ni wneud rhywfaint o waith ymchwil ar-lein.

Sut gwnaeth Horizon dy helpu i ddod i adnabod y prentisiaid eraill?
Roedd y cwmni wedi trefnu ychydig o ddyddiau cyn i ni ddechrau ar y cynllun 
i gyfarfod a dod i adnabod ein gilydd; a ninnau wedi dechrau’r cwrs ers bron i 
ddau fis bellach, rydym yn ffrindiau da. Mae ymarferion meithrin tîm hefyd wedi 
cael eu trefnu ar gyfer y dyfodol er mwyn ein helpu i ddod i adnabod ein gilydd 
yn well a pharhau i feithrin ymddiriedaeth.

Sut wyt ti’n teithio i’r coleg? Sut mae Horizon wedi dy helpu o ran teithio?
Rydw i’n teithio i’r coleg mewn car. Fe wnes i basio fy mhrawf gyrru’n ddiweddar 
ac un o fanteision gweithio i Horizon yw’r cwrs gyrru uwch mae’n ei gynnig i 
helpu i wella ein sgiliau gyrru.

Enw: Kieron
Oed: 17
Cartref: Llangefni, Ynys Môn
Diddordebau: Pêl-droed a’r awyr agored

Ein Prentisiaid Presennol
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Beth wnaeth dy ddenu i gymryd rhan yn y Cynllun Prentisiaeth Dechnegol?
Beth wnaeth fy nenu at y cynllun prentisiaeth oedd pa mor lleol a mawr yw’r 
cwmni. Mae fy nhad wedi bod yn gweithio yng Ngorsaf Bŵer bresennol Wylfa 
ers oedd yn 17 oed gan ddechrau fel prentis, ac mae wedi bod yn ysbrydoliaeth 
i mi. Gyda’i anogaeth ef, rwyf wedi bod eisiau gweithio yn y diwydiant ers pan 
oeddwn yn blentyn, felly dyma fy swydd ddelfrydol.

Beth wyt ti wedi’i fwynhau fwyaf ar y cynllun hyd yma?
Y prif agweddau rwyf wedi’u mwynhau yw’r gwersi, gwneud ffrindiau newydd  
a gweithio gyda’n gilydd fel grŵp mewn amrywiol dasgau.

Faint o gefnogaeth wyt ti’n ei chael gan dîm Horizon? Ydy hi’n hawdd 
mynd atyn nhw a chysylltu â nhw pan mae angen?
Ydy, mae Horizon yn cynnig llawer o gefnogaeth ac rydym yn cyfarfod y tîm yn 
rheolaidd – a fydd yn digwydd yn amlach wrth i’r cwrs fynd yn ei flaen. 

Enw: Luke
Oed: 17
Cartref: Llannerch-y-medd, Ynys Môn
Diddordebau: Pêl-droed, chwarae gemau 
fideo, gwrando ar gerddoriaeth a mynd 
allan gyda ffrindiau

Ein Prentisiaid Presennol
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Beth wyt ti wedi’i fwynhau fwyaf ar y cynllun hyd yma?
Rydw i wedi mwynhau dysgu sgiliau newydd, mae gen i angerdd dros beirianneg 
ac mae wedi bod yn brofiad gwych cael defnyddio’r angerdd yma o’r diwedd. 
Rydw i hefyd wedi mwynhau dod i adnabod pawb ar y cwrs, mae pawb yn 
ffrindiau da; rydyn ni fel teulu bach.

Beth yw dy farn a dy deimladau am bwysigrwydd gorsaf pŵer niwclear 
newydd yn Wylfa Newydd?
Mae’n bwysig gan ei fod yn rhywbeth fydd yn cynnig cyfle i’r ardal leol. I mi, 
mae’n gyfnod cyffrous. Mi fyddaf yn cael gweld yr orsaf bŵer drwy’r holl gamau 
datblygu, a byddaf yn cael gweithio yno.

Oedd angen i ti adleoli? Sut oeddet ti’n teimlo am symud/adleoli?
Roedd yn rhaid i mi adleoli gan fy mod yn byw 50 milltir o Fangor. Roedd hyn  
yn anodd, ond yn rhywbeth yr oeddwn yn barod i’w wneud i gael y cyfle hwn. 
Rydw i’n annog pobl i beidio â phoeni am adleoli, ac fe gewch lawer o 
gefnogaeth gan y tîm.

Sut wyt ti’n meddwl bod y Cynllun Prentisiaeth Dechnegol wedi dy newid?
Wrth ddilyn y cynllun prentisiaeth, rydw i wedi gorfod cael mwy o gyfrifoldebau  
gan fy mod wedi gorfod byw yn fwy annibynnol. Mae diogelwch yn rhan enfawr o 
beth rydym yn ei ddysgu fel prentisiaid, mae’n cael ei bwysleisio ym mhopeth rydym 
yn ei wneud. Mae deall fy niogelwch fy hun yn ogystal ag eraill wedi fy ngwneud 
yn fwy ymwybodol o’r peryglon sydd o’n cwmpas. Ni fyddwn i wedi ystyried hyn  
o’r blaen, ond rwy’n fwy ymwybodol o’r amgylchedd bellach. Fel prentis, rydw i’n 
credu bod newid ein hymddygiad at ddiogelwch yn un o’r prif feysydd a allai gael 
effaith gadarnhaol ar y gwaith y byddwn yn ei wneud yn y dyfodol.

Ein Prentisiaid Presennol

Enw: Nia
Oed: 17
Cartref: Dolgellau, Gwynedd
Diddordebau: Chwarae’r delyn a’r piano,  
ralïo a chrefftau
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Beth wnaeth dy ddenu i gymryd rhan yn y Cynllun Prentisiaeth Dechnegol?
Roeddwn yn gwybod fy mod eisiau bod yn beiriannydd ers pan oeddwn yn ifanc 
iawn, ac mae Horizon yn cynnig llawer o gyfleoedd ym maes peirianneg. Roedd 
y brentisiaeth yn ddelfrydol i mi gan ei bod ar gael i bobl yn syth ar ôl gwneud 
eu graddau TGAU. Mae hefyd yn brosiect cyffrous – mi fyddai wedi bod yn 
amhosib ei wrthod!

Beth yw dy farn a dy deimladau am bwysigrwydd gorsaf pŵer niwclear 
newydd yn Wylfa Newydd?
Wrth i’r hen Wylfa gael ei datgomisiynu ac yn sgil y galw modern am drydan, 
bydd Wylfa Newydd yn bwysig iawn i Brydain. Mae hefyd yn bwysig i’r ardal 
leol, yn cynnig cyfleoedd newydd o ran swyddi a sgiliau, felly rwy’n awyddus i 
chwarae fy rhan er mwyn sicrhau bod hynny’n digwydd.

Beth wyt ti’n ei wneud o ddydd i ddydd?
Rydw i’n mynd i Goleg Menai Bangor bum diwrnod yr wythnos ac yn gweithio 
llawn amser. Bydd diwrnod arferol yn cynnwys gwers theori – cymysgedd o 
ddulliau addysgu traddodiadol ac ymchwil – a gwers ymarferol yn y prynhawn. 
Rydym yn treulio tua’r un faint o amser yn gwneud y ddau beth, ac mae hyn yn 
cynnig cymysgedd gwych o ddysgu a chymhwyso.

Mae llawer o’r prentisiaid yn cymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol yn 
Horizon, fel ymweld ag ysgolion a cholegau i siarad â darpar brentisiaid a’u 
rhieni am y cynllun. Mae rhai o’r prentisiaid yn mwynhau’r awyr agored ac wedi 
trefnu teithiau cerdded a gweithgareddau eraill. 
 

Ein Prentisiaid Presennol

Enw: Justin
Oed: 16
Cartref: Llanberis, Gwynedd
Diddordebau: Yr awyr agored, dringo,  
beicio mynydd, cerdded, a rasio Motocross
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Cofrestrwch eich diddordeb yn y Cynllun Prentisiaeth Dechnegol drwy 
gysylltu â’r tîm gyrfaoedd yn careers@horizonnuclearpower.com neu 
ffoniwch linell wybodaeth Wylfa Newydd am ddim ar 0800 954 9516.

Beth i’w wneud nesaf?

1.  Yn gyntaf ewch i wefan Horizon – www.horizonnuclearpower.com/hafan, 
clicio Gyrfaoedd yna’r Cynllun Prentisiaeth Dechnegol, ac yna  
gwnewch gais ar-lein. Yna bydd angen i chi wneud y canlynol:

 • Llenwi’r ffurflen gais ar-lein
 • Llwytho CV i fyny
 • Llwytho llythyr esboniadol i fyny.

2.  Os bu eich cais ar-lein yn llwyddiannus byddwch wedyn yn cael  
cyfweliad dros y ffôn am 15-20 munud.

3.  Ar ôl cyfweliad llwyddiannus dros y ffôn, byddwch wedyn yn cael 
gwahoddiad i ddod i ganolfan Asesu am tua hanner diwrnod (4 awr). 
Mae’r gweithgareddau a fydd yn cael eu cynnal ar y diwrnod yn cynnwys:

 • Cyflwyniadau
 • Cyfweliad ffurfiol 
 •  Asesiad technegol a allai fod yn asesiad mathemateg  

a/neu’n asesiad gwyddoniaeth
 • Gweithgaredd grŵp.

4.  Os byddwch yn llwyddiannus, byddwch yn cael cynnig  
Prentisiaeth cyn diwedd mis Mai er mwyn dechrau ar  
y cynllun ym mis Medi y flwyddyn honno.

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais a phob lwc!

Y broses recriwtio

mailto:careers%40horizonnuclearpower.com?subject=
tel:+448009549516
http://www.horizonnuclearpower.com/hafan
http://www.horizonnuclearpower.com/gyrfaoedd
http://www.horizonnuclearpower.com/cynllun-prentisiaeth-dechnegol
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Cysylltwch i gael rhagor o wybodaeth

@HorizonNuclear

0800 954 9516

www.horizonnuclearpower.com/hafan

ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com

‘Pŵer Niwclear Horizon’

Dewch o hyd i ni ar LinkedIn 

horizonnuclear

https://twitter.com/HorizonNuclear
tel:+448009549516
http://www.horizonnuclearpower.com/hafan
mailto:ymholiadauwylfa%40horizonnuclearpower.com?subject=
https://www.youtube.com/channel/UCxNi0fstnQ-Q092la0OlBpw
https://www.linkedin.com/company-beta/825701?pathWildcard=825701
https://www.instagram.com/horizonnuclear/

