Fy Nhaith Yrfaol yw eich canllaw personol i benderfynu beth yr hoffech ei wneud ar ôl y Brifysgol a sut i gyflawni’r nod. Rhowch
gipolwg ar bob cam a defnyddiwch yr adnoddau ynghyd â’n gwefan myuni.swan.ac.uk/employability i’ch helpu i reoli’ch gyrfa.
Gallwch hefyd wneud Gwobr Academi Cyflogadwyedd Abertawe sy’n ymdrin â’r 4 cam ar y Map Taith - myuni.swan.ac.uk/
employability/swansea-employability-award-overview
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ADNABOD
EICH HUNAN

myuni.swan.ac.uk/employability/sea-module1
Beth mae cyflogwyr ei eisiau
gennych chi?
Dengys ymchwil fod cyflogwyr yn gwerthfawrogi
eich meddylfryd, ynghyd â rhinweddau eraill.
Bydd gennych ddealltwriaeth well o’r hyn mae
cyflogwyr yn chwilio amdano os ydych yn:
Siarad â chyflogwyr mewn digwyddiadau ar
y campws
Gwylio 3 fideo gan gyflogwyr o’r rhai sydd ar
gael yma myuni.swan.ac.uk/employability/
employer-videos
Cymryd rhan mewn gweithdy cyflogadwyedd
wedi’i drefnu gan dîm Academi
Cyflogadwyedd Abertawe myuni.swan.ac.uk/
careers/workshops-and-talks/
Mynd i ddigwyddiad/sgwrs Sgiliau Cyflogwr
Dechreu datblygu’ch CV a’ch proffil LinkedIn
Asesu eich meddylfryd eich hun drwy gwblhau
- myuni.swan.ac.uk/employability/mind-set
Beth sydd gennyf i’w gynnig?
Gwnewch ymdrech i ddeall eich sgiliau, eich
cryfderau a’ch gwerthoedd:
Cwblhewch fodiwl ‘Adnabod eich Hun’
Academi Cyflogadwyedd Abertawe: bydd
hyn yn eich grymuso i fyfyrio ar eich sefyllfa
bresennol a’r hyn sydd gennych i’w gynnig
Mewngofnodwch i’ch cyfrif Gradintel.com ar
ddangosfwrdd MyUni. Wedyn datblygwch eich
proffil i ddangos eich cyflawniadau a’ch sgiliau

PWY YDW I?
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ARCHWILIO’R
POSIBILIADAU

myuni.swan.ac.uk/employability/sea-modules-2-and-3
Beth sydd ar gael?
Ni waeth beth yw pwnc eich gradd, mae
cannoedd o gyfleoedd y gallwch wneud cais
amdanynt. Ymchwiliwch i’r hyn sydd ar gael i
chi a’r hyn a allai fod o ddiddordeb i chi.
Rhowch gynnig ar yr ymarfer ‘Career Interests
Inventory’ yn yr adran ‘Profiling for Success’ yn
myuni.swansea.ac.uk/employability/pfs
Ewch i Barth Cyflogaeth Academi
Cyflogadwyedd Abertawe i wneud cais
am leoliad (e.e. lleoliadau SPIN, WoW a
Santander) a chyfleoedd cyflogaeth
Byddwch yn rhagweithiol/archwiliwch
gyfleoedd gwirfoddoli, e.e. cymdeithasau
Undeb y Myfyrwyr, Darganfod, Cyngor
Gwasanaeth Gwirfoddol Cymru
Ewch i un o Ffeiriau Gyrfaoedd Academi
Cyflogadwyedd Abertawe
Sut fyddaf yn penderfynu?
Mae pobl yn gwneud penderfyniadau mewn
ffyrdd gwahanol. Am gymorth wrth benderfynu:
Cwblhewch yr ymarfer penderfynu sy’n rhan
o wobr Academi Cyflogadwyedd Abertawe
Trafodwch bethau ag Ymgynghorydd
Gyrfaoedd
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CYNLLUNIO
FFORDD YMLAEN

myuni.swan.ac.uk/employability/sea-module-4
Cronni profiad, myfyrio
a chanolbwyntio
Pan fydd ychydig o brofiad gennych ynghyd
â syniad o’r hyn sydd ar gael i chi ar ôl y
brifysgol, gallwch ddechrau mireinio’ch llwybr
gyrfa:
Ystyriwch yr holl ffyrdd o gronni profiad,
gan gynnwys lleoliadau gwaith,
gwirfoddoli, gwaith rhan-amser a defnyddio
eich rhwydwaith
Ewch i Barth Cyflogaeth Academi
Cyflogadwyedd Abertawe a chymerwch ran
mewn lleoliad (e.e. Lleoliadau SPIN, WoW
a Santander) a chyfleoedd cyflogaeth
Sicrhewch eich bod yn cael eich cydnabod
am eich profiadau drwy ysgrifennu
adroddiad myfyriol ar gyfer Gwobr
Academi Cyflogadwyedd Abertawe

MYND
AMDANI

myuni.swan.ac.uk/employability/sea-module-4
Deall y broses
recriwtio
P’un a ydych yn gwneud cais am gyrsiau ôlraddedig, profiad gwaith neu swydd raddedig,
mae’n bwysig eich bod yn deall y broses
recriwtio - o wneud cais, y ganolfan asesu,
profion seicometrig, hyd at y cyfweliad terfynol.
Ewch i’n gwefan myuni.swan.ac.uk/
employability am awgrymiadau a
chanllawiau i ymdopi â gwahanol gamau’r
broses ymgeisio
Dewch i un o’n gweithdai ar y broses
recriwtio myuni.swan.ac.uk/employability/
workshops-and-talks
Trefnwch gyfarfod ag Ymgynghorydd
Gyrfaoedd i gael cymorth ymarferol un i
un wrth reoli’ch gyrfa
Gweithredu

Datblygu Nod
Mae nod yn rhywbeth yr hoffech ei gyflawni
yn y dyfodol. Er enghraifft, gallech bennu nod
o gael ‘gyrfa mewn marchnata’ neu ‘gronni
rhagor o brofiad rhyngwladol’. Ar ôl i chi
bennu’ch nod:
Cwblhewch ddadansoddiad SWOT
(Cryfderau, Gwendidau, Cyfleoedd a
Bygythiadau)
Mireiniwch eich CV/proffil LinkedIn a’ch
llythyr eglurhaol

BETH DYLWN EI
WNEUD NAWR?
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BETH BYDDAF YN
EI WNEUD NESAF?

At y cam hwn, gallwch wneud i bethau
ddigwydd drwy fod yn rhagweithiol. Drwy
gymryd risgiau, ar ôl eu pwyso a’u mesur,
gallwch greu a manteisio ar gyfleoedd:
Lluniwch eich cynllun gweithredu a’i drafod
ag Ymgynghorydd Gyrfaoedd
Dechreuwch wneud ceisiadau
Cwblhewch Wobr Cyflogadwyedd
Abertawe ar lefel Arian, Aur ac wedyn
Platinwm

BETH DDYSGAIS I?
Ar ôl gweithredu, myfyriwch a gofynnwch i’ch hun
beth a wnewch nesaf i reoli eich gyrfa

