
Un o’r meysydd gyrfa mwyaf ac un o’r rhai 
sy’n tyfu gyflymaf
Wyt TI’N mwynhau…?
4   datrys problemau, gan gynnwys rhai technegol? 
4   Mathemateg a Gwyddoniaeth? 
4   arloesi a dylunio?
4  prosiectau hir, ymarferol? 

Wyt TI…?
4   yn gweithio’n fanwl gywir a rhesymegol? 
4  yn rhywun sy’n meddwl yn ehangach? 
4  yn chwaraewr tîm gwych?

…  Gallai fod yn yrfa
 ddelfrydol i TI!

PEIRIANNEG  

Dysga IAITH arall a gwertha  

dy sgiliau i gwmni sy’n gweithio 

mewn sawl gwlad



Eisiau rhagor o wybodaeth?    
Cymer olwg ar y rhain:
Cyngor ar astudio, hyfforddiant a gyrfaoedd 
mewn peirianneg –
•  Sefydliad y Peirianwyr Sifil  www.ice.org.uk 
•   Sefydliad y Peirianwyr Cemegol   

www.icheme.org
•   Y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET) 

www.theiet.org 
•   Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol  

www.imeche.org 
•  Am wybodaeth yn ymwneud â pheirianneg 

chwiliwch wefan Gyrfaoedd Cymru:  
https://gyrfacymru.llyw.cymru/gwybodaeth-
am-swyddi/peiriannydd 

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
 

Sut? 
Ystyria’r posibiliadau:
4  Cael profiad gwaith gyda chwmni 

peirianneg e.e. Tata Steel neu Eriez 
Magnetics 

4  Astudio Safon Uwch yn y Gwyddorau 
a Mathemateg er mwyn gwneud cwrs 
MSc mewn Peirianneg

4  Dilyn llwybr prentisiaeth at beirianneg 
gyda chwmni – cael dy gyflogi wrth i ti 
ddysgu

4  Treulio blwyddyn yn y diwydiant gyda 
chwmni rhyngwladol – gwella dy 
sgiliau iaith a chael profiad gwerthfawr 
ar yr un pryd 

Ystyria ieithoedd:
“Mae gennym strategaeth fwriadol 
i recriwtio pobl sydd â sgiliau iaith 
Ffrangeg, Sbaeneg, Almaeneg, Eidaleg, 
Rwsieg neu Bwyleg yn y busnes, ac mae 
wedi gwneud gwahaniaeth enfawr o ran 
ein llwyddiant. Rydym nawr yn gofyn i 
ymgeiswyr fod â chymhwyster mewn 
Peirianneg, profiad o raglen brosesu ac 
yna gallu siarad iaith arall, hefyd.”
- Sarah Grain, Rheolwr Cyfrif Allweddol yn Eriez 
Magnetics

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.
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