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ASTUDIAETH ACHOS

Owen & Palmer Cyf,
Contractwyr Trydanol
Bangor

Cefndir

Dechreuodd Owen & Palmer Cyf fasnachu o siop fechan ar Stryd Fawr Bangor ym 

1935 a daeth yn gwmni cyfyngedig yn 1973. Mae'r busnes wedi parhau i ddatblygu a 

thyfu a symudodd i Stad Ddiwydiannol Llandygái, ger Bangor yn 1987, lle mae’n dal i 

fod heddiw.

Mae gan y cwmni dros 70 mlynedd o brofiad o weithio yn yr amgylchedd masnachol, 

domestig a diwydiannol, ynghyd â phrofiad o hyfforddi a datblygu ei weithwyr yn 

barhaus, ac felly mae ganddynt y gallu a'r arbenigedd i wneud gwaith trydanol wedi'i 

deilwra i gwrdd â gofynion penodol eu cwsmeriaid a’u boddhau yn llwyr.

Ar hyn o bryd mae’r cwmni’n cyflogi dros 35 o staff amser llawn, wyth ohonynt yn y

swyddfa mewn swyddi rheoli, clercyddol neu dechnegol, gyda'r gweddill allan yn y 

maes yn gweithio fel fformyn, goruchwylwyr, trydanwyr cymeradwy, trydanwyr a 

labrwyr. Mae ganddo hefyd hefyd nifer o brentisiaid ar wahanol gamau yn eu

hyfforddiant.

Mae lleoliad y cwmni yn ei gwneud yn hawdd gwasanaethu cleientiaid yn Siroedd 

Môn, Conwy a Gwynedd, er eu bod yn gweithio ymhellach i ffwrdd pan fydd y 

prosiect yn gofyn am hynny. Yn ychwanegol at eu gwasanaethau arferol gallant 

gynnig gwasanaeth brys 24 awr, os bydd angen.

Gall Owen & Palmer lunio a rheoli prosiect sydd wedi’i deilwra i gwrdd â gofynion 

penodol cleientiaid. Maent yn cynnwys:

• Dylunio Trydanol, Gosod, Cynnal a Chadw, Atgyweirio a Chanfod Diffygion

• Systemau Larwm Tân

• Systemau Goleuadau Argyfwng

• Systemau Diogelwch, Larymau Tresbaswyr, teledu cylch cyfyng, Systemau 

Mynediad (nyrs yn galw)

• Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD) Darluniau Sgematig/Gosodiad

Trydanol  

• Adroddiadau Archwilio Cyfnodol a Phrofi (Cyflwr Gosodiadau Trydan)

• Archwilio a Phrofi Offer Trydanol (Profi Offer Cludadwy)
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• Systemau Rheoli Adeiladau (BMS)

• Cyflenwadau Pŵer Toradwy (UPS) Setiau Generadur Wrth-gefn

• Lefelau Goleuo Luminaires

• Monitro Ansawdd Cyflenwad Pŵer

• Adroddiadau  ac Asesiadau Delweddu Thermol  

Hyfforddiant

Mae'r cwmni'n cydnabod pwysigrwydd hyfforddi staff a rheolwyr fel ei gilydd i 

ddiweddaru sgiliau a gwybodaeth sy'n berthnasol i'r busnes a'r diwydiant. Rhoddir 

sylw arbennig i recriwtiaid ifanc.  Darperir hyfforddiant prentis o fewn cyfnod o 4 

blynedd. Caiff SGC eu hystyried yn hanfodol i gynlluniau prentisiaeth. Hyfforddir 

prentisiaid yn Owen & Palmer tuag at gyflawni cymwysterau sy'n seiliedig ar y SGC, 

sef Diploma NVQ Lefel 3 (EAL) mewn Gosod Systemau Electrodechnegol ac Offer 

(Strwythurau Adeiladau a'r Amgylchedd) (QCF). Mae'r hyfforddiant a'r cymhwyster 

gyda'i gilydd yn mynd yn bell tuag at roi i brentisiaid ifanc y sgiliau, y wybodaeth a’r 

ddealltwriaeth sydd eu hangen arnynt i allu gweithio'n fedrus yn y busnes.

Buddion

Fel cyflogwr, rydym ni yn elwa mewn sawl ffordd o hyfforddiant ac o brentisiaid, yn 

enwedig pan fydd cyllid ar gael. Gallwn adlewyrchu hyn yn ein prisiau ac ennill mwy 

o gontractau.  O gael mwy o waith, yna rydym yn gallu cyflogi mwy o weithwyr yn 

ogystal â phrentisiaid sy’n dod â budd i’r diwydiant a'r ardal leol.

O ran yr economi leol, po fwyaf o bobl leol y byddwn yn eu cyflogi, mwya’n y byd y 

byddant yn gallu ei roi yn ôl i'r economi leol.

Y dyfodol

Uchelgais Owen & Palmer yw recriwtio prentisiaid yn barhaus. Byddant yn recriwtio 

un prentis y flwyddyn, ac yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf pan oedd cyllid ar 

gael gan Lywodraeth Cymru, rydym wedi cyflogi dau brentis a hyd yn oed mwy. 

Casgliad

"Gan fod hyfforddiant yn rhan bwysig iawn o'n diwydiant ac i sicrhau cyflogaeth yn y 

dyfodol ar gyfer pobl ifanc, bu cynlluniau fel DYFODOL a Chyllid Cefnogi’r Rhaglen 

Recriwtiaid Ifanc, yn fonws gwych i ni. Fel y gallwch werthfawrogi, cwmni bach ydyn 

ni ac i'n helpu i ddatblygu a symud ymlaen yn y farchnad heddiw mae unrhyw arian y 

gallwn ei gael yn amlwg yn allweddol i'n helpu i gyflawni ein nodau a’r tystysgrifau 

sydd eu hangen i gyflawni ein gwaith o ddydd i ddydd " . (Barn y cwmni)
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