CYNORTHWYYDD
PERSONOL
Rheoli prosiectau arweinwyr busnes a
gwleidyddol grymus
Wyt TI…?
4
4
4
4
4
4
4

y n gyffyrddus yn gweithio gyda thechnoleg a meddalwedd?
y n ofalgar a disgybledig?
y n hynod effeithlon a threfnus?
y n wych am wneud sawl tasg ar yr un pryd?
yn gyfathrebwr gwych?
y n aelod rhagorol o dîm?
y n gallu rheoli dy amser yn effeithiol?

Oes gen TI…?

4 lawer o amynedd, doethineb a ffordd
ragorol o siarad ar y ffôn?
4 hunan-bwyll mewn sefyllfa anodd?

… Gallai fod yn yrfa
ddelfrydol i TI!

Dysga IAITH arall i
weithio gyda chyflogwyr
mawr eu bri ledled y byd

Sut?

Eisiau rhagor o wybodaeth?

Ystyria’r posibiliadau:

Cymer olwg ar y rhain:

4 Cael TGAU a Safon Uwch mewn
pynciau fel Busnes, TGCh ac Ieithoedd
4 Astudio ar gyfer cymhwyster
cynorthwyydd personol proffesiynol ar
lefel mynediad, diploma neu radd
4 Cael profiad gwaith gyda chwmni lleol
4 Dechrau fel Derbynnydd a datblygu i
fod yn Gynorthwyydd Personol
4 Gallu cynnig sgiliau iaith i gwmnïau
rhyngwladol

Cyngor ar astudio, hyfforddi a gyrfaoedd i
Gynorthwywyr Personol –
• h ttps://gyrfacymru.llyw.cymru/gwybodaetham-swyddi/cynorthwyydd-personol
• h ttps://prospects.ac.uk/job-profiles/personalassistant

Ystyria ieithoedd:
“Mae canran uchel o swyddi
cynorthwyydd personol yn gofyn am
iaith ar lefel Cyfarwyddwr. Hyd yn oed
wrth wneud dim mwy na throsglwyddo
galwad ffôn, mae’n ddefnyddiol. Rwy’n
meddwl bod ymgeiswyr o Brydain yn colli
cyfleoedd wrth gystadlu â’u cymheiriaid
yn Ewrop, gan fod cymaint ohonyn nhw’n
gallu cynnig rhagor o sgiliau iaith.”

Cyngor ar y cam nesaf –
• www.ucas.com
• https://gyrfacymru.llyw.cymru/
Cyngor ar ieithoedd –
• www.routesintolanguagescymru.co.uk
•	 www.wales.britishcouncil.org
• www.whystudylanguages.ac.uk
• www.europa.eu/languages
•	www.hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/
ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu
•	www.porth.ac.uk/cy/collection/botwm-y-byd

- Gareth Osborne, Cymdeithas Cynorthwywyr
Personol

Llwybrau at Ieithoedd Cymru | Routes into Languages Cymru

www.routesintolanguagescymru.co.uk | info@routesintolanguagescymru.co.uk
Yr wybodaeth yn gywir pan aed i’r wasg; Mai 2020. Gwnaed pob ymdrech i sicrhau fod yr wybodaeth uchod yn gyflawn a chywir pan aed
i’r wasg, ond nid yw Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn gwarantu digonolrwydd, cywirdeb na chyfanrwydd yr wybodaeth uchod, nac yn derbyn
unrhyw atebolrwydd a all godi yn sgil unrhyw anghywirdeb neu esgeulustod os defnyddir yr wybodaeth hon neu os dibynnir arni fel tystiolaeth.

