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Sgiliau allweddol
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•
Nodweddion
allweddol:
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Dyddiad geni
(dewisol)
Addysg
(mewn trefn
gronolegol gyda'r
mwyaf diweddar
gyntaf)

Hanes
cyflogaeth/profiad
gwaith

Profiad o roi cynlluniau iechyd anifeiliaid gweithredol ar waith er mwyn
rheoli clefydau a sicrhau’r lefelau lles a chynhyrchiant gorau posibl ar gyfer
anifeiliaid
Profiad o reoli tir yn gynaliadwy a chyflwyno Cynlluniau Rheoli Maetholion
Sgiliau TG ardderchog ar gyfer dadansoddi data a meincnodi perfformiad a
chostau cynhyrchu yn erbyn busnesau eraill tebyg
Gallu meddwl yn strategol gyda phrofiad o gynllunio busnes a chynllunio
ariannol, gosod Dangosyddion Perfformiad Allweddol a chynnal asesiadau
risg
defnyddiwr peiriannau/offer fferm profiadol a chymwys
Cyfathrebu’n hyderus trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg
Gallu derbyn cyfrifoldeb a gweithio ar ei liwt ei hun yn ogystal â gweithio’n
dda mewn tîm
Profiad o ddatblygu perthynas weithio wych gyda rheolwyr a chydweithwyr
Dibynadwy, gweithgar, effeithlon a phrydlon
Uchelgeisiol, pendant a llawn cymhelliant i lwyddo ar draws pob maes
01.10.1995

•
•
•

Prifysgol Epynt
BSc Amaeth (2:1)
Coleg Glyndŵr
Cwrs Sylfaen mewn Amaeth (HND)
Ysgol Uwchradd Crosstown
Lefel A (Mathemateg A, Saesneg B, Amaeth C)
TGAU (10 gradd A-C)

2013 - 2016
2012 - 2013

Peiriannydd
P. B Jones, Contractwyr Amaethyddol, Llanandras Mehefin 2018 – presennol
Cefais ddyrchafiad ar ôl chwe mis a derbyniais gyfrifoldebau ychwanegol gyda
mwy o dasgau arbenigol a medrus. Mae’r dyletswyddau’n cynnwys:
• Cyfrifoldeb dros drefnu fy llwyth gwaith fy hun, materion iechyd a diogelwch
a chynorthwyo gyda holl waith peirianneg ac atgyweirio’r cwmni

•
•

Profiad o ymdrin â chwsmeriaid, canfod problemau peirianyddol a chwblhau
gwaith atgyweirio hyd at safon uchel
Rheoli stoc, cadw cofnodion

Gweithiwr Fferm
G Davies & Sons, Fferm Far End, Trefyclo
Mehefin 2016- Mai 2018
Yn fuan iawn, daeth perchennog y fferm i sylweddoli ei fod gallu dibynnu arnaf ac
ymddiried ynof i wneud penderfyniadau pwysig pan oeddwn yn cael fy ngadael yng
ngofal y fferm ar fy mhen fy hun. Roedd dyletswyddau’n cynnwys:
• Helpu gyda dyletswyddau cyffredinol ar gyfer rhedeg fferm ddefaid a bîff
300 erw
• Cymryd cyfrifoldeb llawn a gwneud penderfyniadau pwysig pan oedd y
perchennog i ffwrdd o’r busnes
• Roedd dyletswyddau o ddydd i ddydd yn cynnwys ŵyna, lloea, cneifio a
• hwsmonaeth anifeiliaid cyffredinol
• Helpu i gadw cofnodion cywir ac effeithlon ar y fferm
Peiriannydd dan hyfforddiant (profiad gwaith)
Fix it Mechanics, Trefyclo
Ebrill 2016 – Mai 2016
• Roedd perchennog y garej yn hapus iawn gyda’m hagwedd a’m gallu i
gyflawni’r holl ddyletswyddau mewn modd dibynadwy ac effeithlon.
• Yn fuan iawn, cefais gyfrifoldeb llawn dros ateb y ffôn, derbyn archebion ac
ymdrin â chwsmeriaid.
• Fe wnes i fwynhau dysgu’r sgiliau gofynnol drwy arsylwi a gweithio ar y cyd
â’r prif beiriannydd.
Gwybodaeth
ychwanegol

•
•
•
•
•

Tystlythyrau (ar
gael ar gais)

•
•
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Trwydded yrru lawn (trwydded HGV, tynnu trelar)
Ysgrifennydd CFfI Llanandras, cyn-enillydd nifer o wobrau cenedlaethol,
sirol
a lleol ym maes barnu stoc, siarad cyhoeddus ayb
Aelod o bwyllgor treialon cŵn defaid Llanandras ac Eisteddfod Llanandras
Prif ddiddordebau’n cynnwys chwarae rygbi ar ran Clwb Rygbi Llanandras
a hyfforddi timau ‘dan 11’ lleol
Mr Peter Jones, P. B Jones Contractwyr Amaethyddol, Llanandras AB1
2CD (cyflogwr presennol)
Mr Gareth Davies, Fferm Far End, Trefyclo AB1 2CD
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