BUSNES
AC ADWERTHU
Creu a gwerthu cynnyrch i’r byd
Wyt TI…?
4
4
4
4

yn berson â dy fys ar byls ffasiwn?
yn gallu gorffen gwaith yn brydlon?
yn arloesol ac yn llawn awydd i lwyddo?
y n rhywun sy’n gallu gweithio
mewn tîm ac ar dy ben dy hun?

Oes gen TI…?

4 synnwyr busnes?
4 s yniad o’r hyn sy’n
gwerthu’n dda?
4 sgiliau cyfrifiadurol da?

… Gallai fod yn yrfa
ddelfrydol i TI!

Dysga IAITH arall
i gael gyrfa ryngwladol

Sut?
Ystyria’r posibiliadau:
4 Profiad gwaith neu swydd ar ddydd
Sadwrn mewn siop neu fusnes lleol
4 Gwna dy gynnyrch dy hun a’i werthu
yn dy ysgol/coleg, ffeiriau lleol neu
sefydla fusnes ar-lein – chwilia am
arweiniad cyn gwneud hynny
4 Ymuno â chynllun ‘Menter yr Ifanc’
gyda grŵp o ffrindiau yn dy ysgol/coleg
4 Creu blog neu wefan i arddangos yr
hyn rwyt yn ei wneud
4 Astudio am radd mewn Busnes (yn aml
gofynnir am Safon Uwch mewn Busnes
neu Economeg)

Ystyriwch ieithoedd:
“Rhoddodd fy mhrofiad rhyngwladol
fantais ryngwladol i mi. Mae busnes yn
seiliedig ar berthynas rhwng unigolion, ac
mae gallu siarad ambell air o iaith rhywun
arall yn helpu i feithrin cysylltiadau cryf.
Rwyf wedi cael swyddi gwell, aseiniadau
mwy diddorol ac wedi ennill rhagor o
arian oherwydd fy mod yn gallu siarad
ieithoedd.”

Eisiau rhagor o wybodaeth?
Cymer olwg ar y rhain:

Cyngor ar astudio, hyfforddiant a gyrfaoedd
mewn adwerthu a busnes –
• h ttps://gyrfacymru.llyw.cymru/gwybodaetham-swyddi/
•	www.prospects.ac.uk/job-profiles/browsesector
Cyngor ar y cam nesaf –
• www.ucas.com
• h ttps://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

- Alison Pearce, Uwch ddarlithydd yn Ysgol
Fusnes Newcastle

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.

