
 Eich Busnes Ein Busnes 

Mae’r Ganolfan Byd Gwaith yn cynnig ystod eang o wasanaethau am  

ddim i helpu i leihau costau a datblygu eich busnes. 

Gwasanaeth recriwtio 

 
Hysbysebwch eich swyddi gwag i filiynau o geiswyr gwaith sy’n chwilio ar wefan Paru Swyddi Ar-
Lein bob wythnos. 

 Cofrestrch ar gov.uk/hysbysebu-swydd,   
 Postiwch a rheolwch eich swyddi gwag ar-lein 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn 

 Profwch y farchnad cyn i chi hysbysebu eich swyddi gwag 

 Gallwch gael rhestr o geiswyr gwaith addas wedi’u cyfateb yn awtomatig o ran CV a sgiliau. 
 

Gwasanaeth cyngor 

 

 Gallwn eich cyfeirio at ffynonellau o gyngor a chymorth i ddiwallu eich anghenion, gan gynnwys: 
 Darparu cyngor ar sut y gall Credyd Cynhwysol  fod o fudd i’ch busnes gan gynnwys Gwybodaeth 

Amser Real a’r hyn y gallai ei olygu i’ch cyflogeion gan gynnwys  
 Eich helpu i ddeall pensiynau gweithle 

 Gall fod yn Hyderus o ran Anabledd  eich helpu i ddarganfod rhywun na all eich busnes ei wneud 
hebddo 

 Mae Ffit i Weithio yn rhoi cyngor iechyd sy’n gysylltiedig â gwaith i chi, eich cyflogai a’i feddyg teulu 

 Cyngor ar addasaidau yn y gweithle i’ch helpu i gefnogi a chadw staff sy’n anabl neu sydd â 
chyflwr iechyd hirdymor 

 Gallwch gael rhagor o wybdoath am wasanaethau’r Ganolfan Byd Gwaith ar GOV.UK/CYMRAEG 

Gwasanaeth wedi’i deilwra 

Byddwn yn rhoi enw cyswllt o’r Ganolfan Byd Gwaith i chi a fydd yn cynnig gwasanaeth wedi’i 
deilwra i ddod o hyd i’r bobl orau ar gyfer eich swyddi gwag. 

Bydd eich cyswllt yn gweithio gyda chi i gynllunio pecyn cymorth a fydd yn creu cyfleoedd i bobl yn eich 
ardal a datblygu eich busnes, gan gynnwys: 

 Rhoi profiad gwaith, Prentisiaeth neu Dwf Swyddi Cymru i berson ifanc i ennill sgiliau yn eich 
sector 

 Cynnig cyfnod prawf i geiswyr gwaith, heb unrhyw gostau cyflog, drwy Dreial Gwaith  

 Rydym yn cynnig gwasanaeth“sifftio a sgrinio ” ar gyfer ceisiadau, defnydd o eiddo’r Ganolfan 
Byd Gwaith a WiFi am ddim  

 

Os ydych wedi argraffu copi o’r daflen hon, i ddod o hyd i’r dolenni ewch ar-lein a chiliwch am ‘Jobcentre 

employer’. 

Gallwn eich gysylltu ag arbenigwr Canolfan Byd Gwaith leol  

Cysylltwch â’r Ganolfan Byd Gwaith a dilynwch ni ar Twitter@cbgigyflogwyr 

https://www.gov.uk/contact-jobcentre-plus 

 

 

 

https://www.gov.uk/advertise-job
https://www.gov.uk/browse/employing-people/payroll
https://www.gov.uk/browse/employing-people/payroll
https://www.gov.uk/guidance/disability-confident-how-to-sign-up-to-the-employer-scheme
http://fitforwork.org/
http://gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/apprenticeships/?lang=en
http://gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/jobsgrowthwales/?lang=en
https://mobile.twitter.comcbgigyflogwyr/
https://www.gov.uk/contact-jobcentre-plus

