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Rydym yn un o’r darparwyr addysg a hyfforddiant mwyaf yng 
Nghymru a Gogledd Orllewin Lloegr gydag enw ardderchog am 
gyflwyno sgiliau ac am ein perthynas gadarn gyda chyflogwyr 
lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.
  
Rydym yn gweithio gyda busnesau o bob maint, gan gyflwyno rhaglenni hyfforddi a 
datblygu ansawdd uchel, hyblyg sy’n diwallu anghenion diwydiant. 

Mae’r tîm Cambria ar gyfer Busnes yn darparu un man cyswllt i gyflogwyr, i’ch helpu i 
ganfod eich anghenion hyfforddiant ac i helpu busnesau i elwa ar y manteision y gall y 
buddsoddiad hwn ei gynnig. 

Bydd y tîm yn addasu’r gwasanaethau i ddiwallu eich anghenion unigol, eich cyllideb a’ch 
amcanion. Mae ganddynt gyfoeth o wybodaeth ar draws y diwydiant, ac maent yn ei 
defnyddio fel sail i helpu busnesau a’u cynghori am y datrysiadau hyfforddi gorau sydd ar 
gael a ffynonellau cyllid posibl. 

Os ydych yn gwmni sy’n talu’r ardoll, gallwn eich cynorthwyo i wneud y gorau ohono yng 
Nghymru ac yn Lloegr.



BLYNYDDOEDD O 
BROFIAD ac enw 
da mewn cyflwyno 
hyfforddiant 
masnachol. 
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Diwallu eich 
Anghenion Busnes

STAFF YSBRYDOLEDIG
Roedd Asesydd Gweithgynhyrchu 
Bwyd Cambria ar gyfer Busnes, Mark 
Shaw yn rownd derfynol Gwobrau 
Hyfforddwr y Flwyddyn 2019 VQ. 
Mae llwyddiant Mark yn dilyn ôl-troed 
Rosie Gilmartin, oedd ar restr fer 
am wobr AB TES, ac Yvonne Evans, 
wnaeth ennill gwobr TES yn 2017.

PROFFIL GRADD GORAU HYD 
YMA AR GYFER DYSGU YN Y 
GWAITH yng Nghymru yn dilyn 
arolygiadau gan Arolygiaeth EM 
Estyn.

Staff profiadol 
sydd wedi ennill 
gwobrau, gyda 
GWYBODAETH 
HELAETH AM Y 
DIWYDIANT. 

HYFFORDDIANT 
WEDI EI 
GYFLWYNO 
YN Y GWEITHLE 
ar amseroedd sy’n 
eich gweddu chi 
a’ch gweithwyr.

Y DECHNOLEG 
DDIWEDDARAF 
ar gyfer addysgu a 
dysgu.

Rydym yn darparu hyfforddiant i ddiwallu anghenion penodol eich 
busnes chi. Dyma rai o’r nifer o resymau y dylech chi ein dewis ni…
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CYMERADWYWYD FEL 
DARPARWR HYFFORDDIANT 
ANSAWDD UCHEL gan 
sefydliadau fel IOSH, NEBOSH, 
AAT, CIPD, CIM, ILM a Prince2.

Gweithio gyda 
llywodraeth leol 
a chenedlaethol 
a phartneriaid 
allweddol eraill er 
mwyn DATBLYGU A 
CHYNORTHWYO’R 
ECONOMI LEOL.

Cyrsiau ANSAWDD 
UCHEL, 
FFORDDIADWY 
A HYBLYG sy’n 
cael eu cymell gan 
gyflogwyr.

PARTNERIAETHAU 
GWAITH CADARN 
GYDA THROS 1,500 
O GYFLOGWYR o 
bob maint ledled 
Cymru a’r Deyrnas 
Unedig.

RHEOLI’CH 
CYFRIF 
PERSONOL 
i’ch helpu chi 
i ddatblygu 
eich gweithlu, 
gan gynnwys 
prentisiaethau a 
ffynonellau ariannu 
eraill.

DADANSODDIAD 
ANGHENION HYFFORDDI 
BLYNYDDOL – adolygiad 
sgiliau aml-adrannol sy’n 
cael ei gynnal i sicrhau bod 
hyfforddiant yn ymateb i 
anghenion busnes sy’n newid a 
bod adenillion ar fuddsoddiad 
yn cael ei wireddu. 

TÎM LLAWN 
CYMHELLIANT, sydd 
wedi ei ysgogi i gau’r 
bwlch rhwng addysg a 
diwydiant.

 



Adeiladu Technegol, Ffordd y Bers

Canolfan Technoleg Peirianneg, Ffordd y Bers

Darlithfa, Ysgol Fusnes Cambria
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Cyfleusterau 
Hyfforddi o’r Radd 
Flaenaf
Mae Cambria ar gyfer Busnes wedi buddsoddi mewn cyfleusterau dysgu 
o’r radd flaenaf, gan gynnwys Ysgol Fusnes Cambria yn Llaneurgain, 
y Ganolfan Brifysgol Peirianneg yng Nglannau Dyfrdwy a’r Ganolfan 
Technoleg Peirianneg yn Ffordd y Bers.

Canolfan Rhagoriaeth Peirianneg, Glannau DyfrdwyCanolfan Brifysgol, Glannau Dyfrdwy

Theatr Mostyn, Chweched Glannau Dyfrdwy



PEIRIANNEG 

LOGISTEG A GWAITH 
WARWS

GWEITHGYNHYRCHU BWYD  

GWEITHGYNHYRCHU

GWEINYDDU BUSNES 

GWASANAETHAU I 
GWSMERIAID A MANWERTHU 

GWALLT A HARDDWCH 

GWAITH CHWARAE

CYMRAEG 

CERBYDAU MODUR

CEFFYLEG

BLODEUWRIAETH 

ARWAIN A RHEOLI

AMAETHYDDIAETH

ADDYSGU AC ASESU 

ADNODDAU DYNOL

ADEILADU AC 
ADEILADAU
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Eich Anghenion 
Hyfforddiant

LLETYGARWCH 
AC ARLWYO

Mae Cambria ar gyfer Busnes yn gallu eich helpu chi i ddatblygu gweithlu 
medrus, effeithlon a brwdfrydig, a fydd yn cyfrannu at wella cynhyrchiant, 
gweithwyr sy’n cyflawni’n dda a llwyddiant eich busnes. Byddwn yn 
pennu un aelod cyswllt o staff, a fydd yn dadansoddi eich anghenion 
hyfforddiant i asesu’r hyfforddiant sydd ei angen arnoch chi ar gyfer eich 
busnes.
  
P’un a ydych yn dymuno recriwtio a hyfforddi prentisiaid, datblygu staff newydd, gwella sgiliau eich 
gweithwyr presennol neu feithrin arweinyddiaeth a rheolaeth, mae gennym ystod eang o hyfforddiant 
a phecynnau pwrpasol a fydd yn addas ar gyfer eich anghenion busnes.  

Mae ein hyfforddiant a datblygiad achrededig yn cynnwys:

...a llawer rhagor.

CYFRIFEG

GOFAL ANIFEILIAID

GOFAL PLANT

HYLENDID BWYD

IECHYD A DIOGELWCH

TECHNOLEG 
GWYBODAETH

CYNGHORI A RHOI 
ARWEINIAD 

GWNEUTHURO 
A WELDIO

IECHYD A GOFAL 
CYMDEITHASOL

TECHNEGWYR LABORDY 
A GWYDDONIAETH

MARCHNATA

GARDDWRIAETH
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Beth Mae ein Cwsmeriaid 
yn ei Ddweud
Rydym yn credu bod ein dull o hyfforddi a datblygu yn eithaf arbennig, 
ond peidiwch â chymryd ein gair ni…

“Mae Granada Material Handling wedi 
bod yn gweithio mewn partneriaeth â 
Cambria ers 8 mlynedd. Mae’r buddion i’n 
cwmni o ganlyniad i’r bartneriaeth hon yn 
ddiddiwedd. Trwy gydol ein perthynas, 
rydym wedi gallu cynyddu ein cwmni 
drwy gynyddu ein sgiliau wrth sicrhau bod 
y sgiliau hynny yn aros yn ein cwmni a’r 
gymuned leol hefyd.”

Alison Hall
Rheolwr Iechyd, Diogelwch a Chydymffurfiaeth, 
Granada Material Handling

“Rydym yn parhau i weld llwyddiant 
ein partneriaeth agos â Cambria, gyda’r 
rhaglenni prentisiaethau ac addysg uwch yn 
mynd o nerth i nerth. 

“Mae’n bleser cydweithio â’r coleg i wella’r 
rhaglenni hyn yn barhaus, gan ddatblygu’r 
cyrsiau er budd Redrow a’r myfyrwyr. 

“Mae parodrwydd Cambria i ymateb i’n 
blaenoriaethau fel busnes ym maes adeiladu 
modern heb ei ail.”

Joshua Golding
Rheolwr Rhaglen Dechreuwyr Newydd, 
Redrow Homes Ltd

“Mae Cambria wedi bod yn bartner addysgol 
i Airbus ers dros ugain mlynedd. Yn ystod 
y cyfnod hwnnw, mae’r bartneriaeth wedi 
cynorthwyo miloedd o brentisiaid, a’u 
galluogi i ddechrau ar eu gyrfaoedd gyda 
gweithgynhyrchydd awyrennau o’r radd 
flaenaf.

“Gan fod Airbus yn gweithio at ddatblygu’r 
genhedlaeth nesaf o awyrennau, bydd sgiliau 
ac addysg yn rhan hollbwysig wrth sicrhau 
bod Airbus yn cynnal ei safle flaenllaw yn y 
sector byd-eang awyrennau.”

Gavin Jones
Pennaeth Rhaglenni Gyrfaoedd Cynnar, Airbus

“Ni allem fod yn hapusach gyda’r 
gwasanaeth a’r gefnogaeth mae Cambria 
wedi’u rhoi i ni. Mae’r tîm yno wedi ei 
gwneud yn hawdd i’n holl weithwyr gael 
profiad difyr a diddorol.”

Dave Evans
Swyddog Hyfforddi a Datblygu, 
Magellan Aerospace
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“Wrth gydweithio, mae Cyngor Sir y Fflint 
a Cambria wedi datblygu rhaglen ddysgu 
greadigol ac arloesol sy’n diwallu anghenion 
y dysgwyr, y sefydliad a’r cymunedau rydym 
yn eu gwasanaethu. O brentisiaid i arweinwyr, 
mae diwylliant cefnogol a chynhwysol 
Cambria yn gwneud iddynt sefyll allan fel 
darparwr dysgu gwych i fusnesau, mawr neu 
fach.”

Sharon Carney
Uwch Reolwr, Adnoddau Dynol a Datblygu 
Sefydliadol,
Cyngor Sir y Fflint

“Mae Cambria wedi cynorthwyo ein staff 
ers nifer o flynyddoedd. Mae’r berthynas 
yn seiliedig ar y cysylltiadau proffesiynol a 
chadarnhaol sydd gennym ag aseswyr a’r 
ffydd bod Cambria yn darparu cymorth o’r 
ansawdd uchaf. Rydym yn hapus iawn i fod 
yn gweithio ochr yn ochr â Cambria i godi 
proffil gweithwyr gofal plant yn y sector a 
hyrwyddo’r cyfleoedd gwych sydd ar gael i 
ddatblygu ymhellach yn broffesiynol.”

Natalie Fletcher
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Gofal, 
Quality Education with Care Ltd

“Mae cael darparwyr hyfforddiant mor 
wych ar ein stepen drws wedi bod yn hynod 
werthfawr i Electroimpact. Heb ymrwymiad, 
brwdfrydedd ac angerdd Cambria wrth 
gynorthwyo ein prentisiaid, ni fyddem yn y 
sefyllfa yr ydym ynddi heddiw.”

Ethan Davies
Arweinydd Gweithgynhyrchu’r DU, Electroimpact

“Trwy ymgymryd â Phrentisiaeth Uwch, 
mae wedi ein galluogi ni i feithrin yr hyder 
a’r gallu i weithredu llawer o newidiadau 
ledled y sefydliad. Mae wedi dangos i 
ni bwysigrwydd treulio amser yn deall 
anghenion a disgwyliadau ein timau, sut i 
gymell a sut i arwain.”

Charlotte Kempson
Tweedmill, Y Fflint

“Rydym wedi meithrin partneriaeth gryf 
â’r tîm yn Cambria. Maent yn wybodus, yn 
hyblyg ac yn barod i helpu ac yn gweithio’n 
dda iawn ar draws ein gwahanol sifftiau 
a lleoliadau. Mae gweithio gyda Cambria 
wedi ein galluogi i gyflwyno llawer mwy 
o hyfforddiant i’n gweithwyr drwy gyrchu 
cyrsiau gwerth am arian a chyllid.”

Claire Barker
Pennaeth Pobl ac Effaith, 
Wholebake

“Mae Cambria yn cynnig gwasanaethau 
ardderchog mewn datblygu’r gweithlu, ac 
rydym wedi meithrin perthynas gwaith da yn 
ystod y 10 mlynedd ddiwethaf, gan ddysgu 
am y datblygiadau diweddaraf, cyllid a’r ystod 
o ddatrysiadau Dysgu a Datblygu. Maent yn 
deall ein gofynion ac yn cynnig hyblygrwydd 
yn eu hystod eang o gymwysterau 
proffesiynol a phecynnau hyfforddiant 
penodol i fodloni ein hanghenion amrywiol.”

Lisa Ramage
Rheolwr Dysgu a Datblygu, ClwydAlyn
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Prentisiaethau - Prifio 
eich Prentisiaid eich Hun

LLEIHAU COSTAU 
HYFFORDDI
Mae hyfforddi prentisiaid 
yn fwy cost effeithiol na 
chyflogi staff â’r sgiliau 
ganddynt eisoes, gan 
arwain at gostau is o ran 
hyfforddi a recriwtio yn 
gyffredinol.

MEITHRIN DONIAU 
I WELLA’CH 
GWASANAETHAU 
Mae safonau a 
chymwysterau cenedlaethol 
sy’n gysylltiedig â 
hyfforddiant a datblygiad 
ymarferol yn golygu bod 
prentisiaid wedi’u hyfforddi’n 
dda a’u bod yn gynhyrchiol.

RECRIWTIO 
PRENTISIAID AC 
EHANGU EICH 
BUSNES
Mae prentisiaid yn 
helpu cyflogwyr i wella 
cynhyrchiant ac i fod yn fwy 
cystadleuol.

CREU CARFAN 
O DDONIAU A 
GWEITHLU MEDRUS 
Mae prentisiaethau’n creu 
gweithlu mwy ymatebol a 
brwdfrydig, gyda’r sgiliau 
allweddol a’r profiad sydd 
eu hangen ar eich busnes.

LLENWCH Y BWLCH 
SGILIAU YN EICH 
BUSNES
Mae prentisiaethau’n 
darparu sgiliau a 
gynlluniwyd o amgylch 
anghenion eich busnes ac 
maent yn eich cynorthwyo i 
feithrin sgiliau arbenigol sy’n 
benodol i swyddi yn eich 
sefydliad.

BOD AR Y BLAEN I’R 
GWEDDILL 
Gall prentisiaethau eich 
helpu i feithrin sgiliau 
arbenigol i ddefnyddio’r 
dechnoleg a’r arferion 
gwaith diweddaraf yn eich 
sector.

GOSOD SYLFEINI 
MWY CADARN I’CH 
BUSNES
Mae prentisiaid yn dod 
â budd sylweddol ar 
fuddsoddiad ac yn aml 
maent yn mynd ymlaen i 
swyddi uwch reolwyr.

RHOI HWB 
CREADIGOL I’CH 
BUSNES 
Gall prentisiaethau helpu 
busnesau pob sector 
trwy gynnig llwybr i 
ddefnyddio doniau newydd 
a chreadigrwydd.

YSBRYDOLI 
CENHEDLAETH O 
GYMRY
Hyfforddwch brentis a 
byddwch nid yn unig yn 
helpu gweithwyr i fod yn 
feistri ar eu crefft, ond 
byddwch hefyd yn llunio 
dyfodol eich gweithlu.

Mae prentisiaethau’n ffordd wych i chi 
recriwtio’r doniau a’r sgiliau sydd eu 
hangen arnoch chi ar gyfer dyfodol 
eich busnes.
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Cymorth Recriwtio  
Gadewch i Cambria ar gyfer Busnes 
eich helpu gyda’ch proses recriwtio 
prentisiaid.

Mae ein Tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr hynod 
brofiadol yn gallu cynnig cymorth ac arweiniad 
drwy’r broses recriwtio i gyd. 

Gan ddefnyddio gwefannau recriwtio 
cenedlaethol ac ein menter Siop Swyddi ein 
hunain, gallwch fod yn hyderus y byddwch yn dod 
o hyd i’r unigolyn cywir ar gyfer y cyfle cywir.

E-bost: jobshop@cambria.ac.uk
Neu ewch i: www.cambria.ac.uk/job-shop

Dysgu yn Gymraeg
Mae Cambria ar gyfer Busnes yn gwerthfawrogi’r 
angen i ddarparu hyfforddiant prentisiaeth yn y 
Gymraeg i gefnogi gweithwyr ledled y rhanbarth. 
Gallwn ddarparu’r cymorth hwn gyda’n tîm 
dwyieithog medrus.

Prentisiaethau: Buddsoddi 
mewn Sgiliau ar gyfer y 
Dyfodol   
Mae Llywodraeth Cymru ar y trywydd iawn i ragori 
ar eu targed o ddarparu 100,000 o brentisiaethau 
pob oed (o 16+), o safon uchel ledled Cymru. 

Ers cyhoeddi’r targed yn 2017, mae mwy na 
74,000 o unigolion wedi dechrau prentisiaeth i’w 
galluogi i ddysgu wrth ennill cyflog a rhoi hwb i’w 
rhagolygon gyrfa. 

Datblygu Gweithlu 
Presennol   
Gellir ariannu rhaglenni prentisiaeth 
yn llawn a’u defnyddio i wella 
sgiliau a datblygu eich gweithwyr 
presennol.*  
Mae fframweithiau prentisiaethau yn cynnig ffordd 
strwythurol a chynorthwyol i ennill cymhwyster 
a gellir eu gwneud yn bwrpasol er mwyn 
gwerthfawrogi gwahaniaethau pob amgylchedd 
gwaith. 

Mae cyflogwyr o bob maint yn elwa o ddatblygiad 
gweithwyr ar bob lefel, sy’n eu gwneud yn 
gyflogwyr cryfach a dynamig trwy ddewis. 

Does dim rhaid i weithwyr fod ar gontract na 
chyflog Prentisiaid ac nid yw pob rhaglen yn 
cynnwys rhyddhad diwrnod llawn - gall asesiadau 
ar y safle neu weithdai fod ar gael ar rai rhaglenni.

*Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol. 
Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Mae cyflogi prentisiaid yn dod â nifer o fanteision i gyflogwyr: 
  Mae 80% o gyflogwyr wedi cynnal neu wella sgiliau’r dyfodol yn 

 y busnes 
  Mae 70% o gyflogwyr wedi gweld gwelliannau yn y nwyddau a’r 

 gwasanaethau y maent yn eu cynnig
  Mae 66% o gyflogwyr wedi gweld cynnydd ym morâl eu staff
  Amcangyfrifir bod pob prentisiaeth sy’n cael ei chreu yn werth 

 £38,000 i’r economi
Ffynhonnell: CIPD, Chwefror 2017
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Strwythur 
Prentisiaethau
Y Daith Brentisiaethau
Gall dysgwyr ddechrau ar unrhyw bryd ar y daith 
yn dibynnu ar eu profiad. Byddwn yn eich helpu 
chi a’ch gweithiwr i benderfynu a ddylent fod ar 
Hyfforddeiaeth, Prentisiaeth, Prentisiaeth Uwch 
neu Brentisiaeth Gradd. 

Mae prentisiaethau ar gael ar bum lefel wahanol: 
Lefel 2 (a elwir yn Brentisiaeth Sylfaen yng 
Nghymru), Lefel 3 (a elwir yn Brentisiaeth Uwch 
yn Lloegr), Lefelau 4 a 5 (a elwir yn Brentisiaethau 
Uwch) a Lefel 6, sy’n Brentisiaeth Gradd.

Ar ôl iddynt gwblhau lefel, mae ganddynt y dewis 
i symud ymlaen i’r lefel nesaf.

Prentisiaeth 

Prentisiaeth
Uwch

Prentisiaeth
Sylfaen

Prentisiaeth
Gradd

LEFEL 2

LEFEL 3

Yn gyfwerth â 2 gymhwyster Safon Uwch. 

Er mwyn gwneud cais am Brentisiaeth Lefel 3, mae angen i chi 
naill ai fod wedi cwblhau eich Prentisiaeth Sylfaen Lefel 2 neu fod 
gennych chi 5 TGAU gradd C neu uwch.

Yn gyfwerth â 5 cymhwyster TGAU graddau A*-C (9 i 4 yn y 
system raddio yn Lloegr).

LEFEL 6

Yn gyfwerth â Gradd Baglor. 

Astudiaethau ôl-raddedig fyddai’r cam nesaf.

LEFEL 5

Yn gyfwerth â Gradd Sylfaen.

LEFEL 4

Yn gyfwerth â HNC.
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Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr 
a Gweithwyr (SEE) 

Nod y prosiect yw cynorthwyo 
cyflogwyr i feithrin gweithlu 
medrus a hyblyg trwy hyfforddiant 
a datblygiad gyda chymhorthdal.

Mae hyfforddiant galwedigaethol ar gael mewn 
ystod o sectorau allweddol gan gynnwys: 
Gweithgynhyrchu Uwch, Peirianneg ac Adeiladu, 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Cyrsiau’r Tir, Ynni a 
Gwasanaethau Proffesiynol. 

Coleg Cambria yw darparwr arweiniol o 
bartneriaeth gyda Grŵp Llandrillo Menai sy’n 
darparu rhaglenni hyfforddiant ledled chwe 
sir Gogledd Cymru: Sir y Fflint, Wrecsam, Sir 
Ddinbych, Conwy, Ynys Môn a Gwynedd i helpu 
gwella Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Gweithwyr 
(SEE).

Cysylltwch â ni i gael rhagor o 
wybodaeth:

employers@cambria.ac.uk
0300 30 30 006

Mae prosiect Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a 
Gweithwyr (SEE), sydd werth £18.7 miliwn, yn 
rhoi cymorth ariannol i fusnesau ledled Gogledd 
Cymru i wella sgiliau a gwybodaeth gweithwyr.
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Yr Ardoll 
Brentisiaethau
Fel darparwr prentisiaethau mawr yn y rhanbarth, mae gennym y profiad 
i sicrhau ein bod yn rhoi’r cyngor a’r cymorth gorau i chi drwy’r newid 
sylweddol hwn. Rydym yn gallu rhoi cymorth i gleientiaid yng Nghymru a 
Lloegr gyda hyfforddiant prentisiaethau o safon uchel.

Beth yw goblygiadau’r ardoll i 
gyflogwyr?
Mae HMRC yn casglu cyfraniadau’r ardoll fel 
canran o’ch bil cyflogau cyfan. Dim ond cwmnïau 
gyda chyflogres dros £3 miliwn sy’n gorfod talu’r 
ardoll. Mae sut y cewch eich ad-dalu am hyfforddi 
prentisiaid yn dibynnu ar ble mae eich gweithwyr 
yn gweithio. 

Cewch hyd i’r manylion llawn yn 
www.gov.uk/guidance/pay-apprenticeship-levy

Cyflogwyr yng Nghymru
Ar gyfer gweithwyr sy’n gweithio’n bennaf yng 
Nghymru, gallwch gael cyllid drwy’r rhwydwaith 
darparwyr presennol sy’n cael ei hariannu gan 
Lywodraeth Cymru. Bydd Cambria yn gallu dod o 
hyd i hyn i chi ar gyfer gweithgarwch cymwys. Nid 
oes unrhyw uchafswm ar faint o arian prentisiaeth 
y gall cyflogwr ei gael ar gyfer gweithgarwch 
cymwys.

Mae cyflogwyr nad ydynt yn talu’r ardoll yn gallu 
cael cyllid ar gyfer hyfforddi prentisiaid hefyd. 
Cysylltwch ag employers@cambria.ac.uk i gael 
rhagor o fanylion.

Cyflogwyr yn Lloegr
I weithwyr cyflogwyr sy’n talu’r ardoll yn Lloegr, 
mae’r cyllid ar gael trwy gynllun taleb ddigidol i 
gyflogwyr ei ‘gwario’ ar hyfforddi ‘prentisiaid’ yn 
unig (prentisiaid newydd a staff presennol).

Bydd cymhwysedd prentisiaid yn dibynnu ar ble 
maent yn treulio’r rhan fwyaf o’u hamser gwaith.

Beth fydd Cambria ar gyfer Busnes 
yn gallu ei wneud i’ch helpu chi?
Mae Cambria ar gyfer Busnes mewn sefyllfa 
berffaith i’ch helpu chi i baratoi a deall sut y bydd 
yr Ardoll Brentisiaethau newydd yn effeithio ar 
gyllid hyfforddiant ar gyfer staff newydd neu staff 
presennol.

Rydym yn darparu gwasanaeth recriwtio i 
Brentisiaethau AM DDIM i bob cyflogwr sy’n 
talu’r ardoll, yn ogystal â chyflogwyr nad ydynt 
yn ei thalu yng Nghymru. Rydym yn gallu helpu 
cyflogwyr sy’n talu’r ardoll yn Lloegr hefyd.

Mae gennym wasanaeth pwrpasol ardderchog i 
gynorthwyo cyflogwyr gyda’r ardoll brentisiaethau, 
sy’n canolbwyntio ar eich galluogi chi i fanteisio 
i’r eithaf ar eich buddsoddiad o’r ardoll. Mae ein 
gwasanaeth i gyflogwyr sy’n talu’r ardoll yn cynnig:

  Gwasanaeth ymgynghori a 
 rheoli cyfrif am ddim
 Darganfyddwch sut bydd prentisiaethau yn 
 gallu trawsnewid eich busnes.

  Dadansoddiad anghenion 
 hyfforddiant
 Datrysiadau penodol i chi i’ch helpu i fynd i’r 
 afael â’ch anghenion sgiliau a hyfforddiant.

  Cyflwyno hyfforddiant safon 
 uchel i brentisiaid 
 sy’n diwallu anghenion unigol busnesau.

  Gwasanaeth cymorth penodol 
 gyda recriwtio am ddim
 i recriwtio prentisiaid newydd.
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Hyfforddeiaethau 

Mae cyflogwyr wrth wraidd 
hyfforddeiaethau, trwy ddarparu’r 
profiad gwaith sy’n sicrhau bod 
hyfforddeion yn ‘barod ar gyfer 
gwaith’ a bod ganddynt yr hyder i 
gymryd y cam cyntaf tuag at gael 
swydd a dechrau eu gyrfa.

Beth yw manteision cynnig 
Hyfforddeiaethau? 
  Nid yw hyfforddeiaethau yn costio dim i chi fel 

 cyflogwr. Rydym yn talu lwfans i’r hyfforddai 
 a gallwn helpu gyda chostau PPE.

  Mae’n dod â phobl ifanc brwdfrydig i’ch busnes 
 i gael ‘rhagflas ar waith’ cyn iddynt fynd ar yr 
 ysgol swyddi.

  Mae creu Hyfforddeiaeth penodol ansawdd 
 uchel yn eich cwmni mewn partneriaeth â 
 Cambria yn sicrhau ei bod yn addas ar gyfer 
 anghenion eich busnes a’ch hyfforddai.

  Llunio sgiliau pobl ifanc eich cymuned leol, 
 helpu eich busnes i lenwi’r bylchau a meithrin 
 gweithlu teyrngar a thalentog.

Cysylltwch â’r Tîm 
Hyfforddeiaethau rŵan i gael 
cyngor ac arweiniad sut gall eich 
cwmni gymryd rhan:

Traineeships@cambria.ac.uk

Bu Cambria yn cyd-
weithio â Westbridge 
Furniture ar Ystâd Ddiwydiannol Glannau 
Dyfrdwy i greu Academi Hyfforddeiaethau. 
Defnyddiwyd yr academi i gynorthwyo 
gyda chynllun prentisiaethau clustogwaith 
newydd arloesol, a oedd yn cael ei lansio gan 
Westbridge. Roedd y rhaglen Hyfforddeiaethau 
ar gael i unigolion 16-18 oed a oedd wedi mynegi 
diddordeb yn y cynllun prentisiaethau.

Dywedodd Holly Daniel, Rheolwr Adnoddau 
Dynol Westbridge: “Dyma’r tro cyntaf i 
ni fentro i’r maes hwn ac rydym eisiau 
annog hunanddewisiad trwy gynnig y cwrs 
Hyfforddeiaeth dechreuol fel ‘rhagflas ar 
waith’ i helpu’r Hyfforddeion benderfynu ydy 
prentisiaeth clustogwaith yn iawn iddynt.”

Roedd y rhaglen yn paratoi pobl ifanc ar 
gyfer cyflogaeth a rhoi rhagflas ar weithio yn 
Westbridge iddynt. Roeddent yn treulio’r pedair 
wythnos gyntaf yn yr ystafell ddosbarth yn 
Cambria. Roedd y sesiynau’n rhoi sgiliau bod yn 
barod ar gyfer gwaith iddynt, fel pwysigrwydd 
iechyd a diogelwch, gwaith tîm, datrys 
problemau, presenoldeb da a phrydlondeb, a 
meithrin eu hyder yr un pryd. Dilynwyd hynny 
gan leoliad gwaith pedair wythnos. Ar ddiwedd 
yr academi, dewisodd Westbridge Furniture 5 
ymgeisydd ar gyfer prentisiaeth.

Cafodd hyfforddeiaethau eu cynllunio 
i helpu pobl ifanc i feithrin y sgiliau ac 
i gael y profiad sydd eu hangen arnynt 
i gael prentisiaeth neu swydd.

ASTUDIAETH ACHOS
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Datblygiad 
Proffesiynol  
Meithrin y wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar 
eich gweithlu. 
  
Cambria yw un o’r darparwyr datblygiad proffesiynol mwyaf yn y 
rhanbarth, sydd mewn partneriaeth ag achredwyr adnabyddus megis 
ILM, AAT, CIM, CIPD, PRINCE2, NEBOSH ac IOSH.
  
Mae nifer o gyrsiau datblygiad proffesiynol yn cael eu haddysgu yn ein cyfleuster newydd sbon 
yn Ysgol Fusnes Cambria - Llaneurgain. Mae’r Ysgol Fusnes yn amgylchedd dysgu rhyngweithiol 
modern mewn lleoliad syfrdanol, sy’n darparu pob lefel o hyfforddiant datblygiad proffesiynol. 

Mae gan ein staff ystod helaeth o arbenigedd a phrofiad yn y sector masnachol a chyhoeddus, ac 
mae gennym enw da am ddarparu rhagoriaeth academaidd ar lawer o’n cyrsiau. Rydym yn darparu 
sesiynau hyfforddi arloesol a rhyngweithiol, sydd wedi’u llunio i lwyr ymgysylltu â’r cyfranogwyr a’u 
hysgogi, ac i’w datblygu i’w potensial llawn.  

Mae ein hystod eang o hyfforddiant datblygiad proffesiynol yn cynnwys:

 
Cyllid a Chyfrifeg Marchnata Adnoddau Dynol Arwain, Rheoli, 

Annog a Mentora

Iechyd a Diogelwch PRINCE2

I gael manylion llawn neu i gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, 
ffoniwch ni ar 0300 30 30 006 
E-bost: employers@cambria.ac.uk
Neu ewch i’n gwefan: www.cambria.ac.uk/busnes



Mae’r cyfleusterau’n cynnwys:

  Darlithfa bwrpasol 
  Ystafell gynadledda  

 Gyda lle i 80 o bobl
  10 ystafell ddarlithio 
  5 ystafell gyfarfod
  Mannau cymdeithasol helaeth
  Blaenoriaeth i barcio ceir

Llogi Lleoliad
Mae Ysgol Fusnes Cambria yn cynnwys cyntedd 
trawiadol gyda seddau i gymdeithasu ac ymlacio, 
byrddau coffi, a soffas a meinciau trawiadol. 
Ac ynghyd â’n lleoedd cynadledda a chyfarfod 
modern, mae gennym bopeth y bydd ei angen 
arnoch i gynnal eich digwyddiad. 

Bydd ein staff medrus a chyfeillgar yn sicrhau bod 
popeth yn rhedeg mor rhwydd â phosibl.

Ar wahân i Ysgol Fusnes Cambria, mae gennym 
hefyd lawer o leoedd i ddewis ohonynt yn ein 
lleoliadau eraill ar draws Wrecsam, Sir y Fflint a 
Sir Ddinbych. Mae’r rhain yn cynnwys ystafelloedd 
mawr i gynnal cyfarfodydd, ystafelloedd bwrdd ar 
gyfer eich cyfarfodydd mwy ffurfiol, a neuaddau 
digwyddiadau allent gynnal cynadleddau, 
cyfarfodydd rhwydweithio a seremonïau gwobrau.

Wedi ein lleoli ar ffin Gogledd Cymru, rydym 
wedi ein lleoli’n berffaith i ddod â chydweithwyr 
ynghyd ni waeth beth fo’r achlysur.  

Digwyddiadau
Mae Cambria ar gyfer Busnes yn cynnal 
digwyddiadau rheolaidd i gyflogwyr sy’n 
canolbwyntio ar ddiwydiant. Maent yn rhoi’r 
wybodaeth bwysig ddiweddaraf iddynt am 
gyllid, newidiadau deddfwriaethol, yr ardoll 
brentisiaethau, hyfforddiant newydd a pherthnasol, 
sy’n effeithio’n bositif ar weithrediadau busnes. 
  
Mae cyflogwyr lleol yn cael eu gwahodd i ddod i 
nosweithiau busnes a fydd yn cael eu cynnal trwy 
gydol y flwyddyn yn Cambria hefyd. Byddant 
yn cynnig cyflwyniadau ar faterion cyfredol sy’n 
effeithio ar gyflogwyr. 

Mae manylion y digwyddiadau sydd i’w cynnal ar 
gael ar ein gwefan.

Llogi Lleoliad a 
Digwyddiadau 

Ystafell Gyfarfod, Ysgol Fusnes Cambria

Llawr Isaf/Uchaf, Ysgol Fusnes Cambria

Mae Ysgol Fusnes Cambria yn amgylchedd dysgu modern pwrpasol, 
gwerth £3.5 miliwn, wedi’i lleoli mewn golygfeydd godidog. Gyda digonedd 
o olau naturiol, cyfleusterau digidol, a lleoedd rhyngweithiol, mae’r adeilad 
yn cynrychioli dyfodol dysgu yn ein barn ni.
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Rydym yn cydweithio’n agos iawn â’n cyflogwyr 
lleol a rhanbarthol i ganfod rhaglenni newydd 
sy’n diwallu anghenion economi Gogledd Cymru. 
Rydym wedi buddsoddi degau ar filiynau o 
bunnoedd i gyfleusterau a safleoedd o’r radd 
flaenaf ar gyfer dysgu lefel uwch. 

Ym mis Mai 2019 cawsom Adolygiad Ansawdd 
Porth llwyddiannus o’n darpariaeth Addysg Uwch 
a gynhaliwyd gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd 
(QAA). Dywed yr adroddiad a gyhoeddwyd: 

  Gellir bod yn hyderus fod safonau 
 academaidd yn ddibynadwy, yn bodloni 
 gofynion y DU, ac yn gymharol gymaradwy

  Gellir bod yn hyderus fod safon profiad 
 academaidd y myfyrwyr yn bodloni gofynion 
 rheoleiddio sylfaen

Yr hyn rydym yn ei gynnig:

  HNC/HND Rheolaeth Anifeiliaid 
  FdSc/BSc Rheoli Busnes Cymhwysol 
  FdA/BA (Anrh.) Astudiaethau Plentyndod 
  HNC Cyfrifiadura
  HNC Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

 (Peirianneg Sifil)
  HNC Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

 (Adeiladu)
  FdA Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol
  FdA Addysg/BA Addysg (Anghenion Dysgu 

 Ychwanegol/Anghenion Addysgol Arbennig)
  FdEng/BEng Peirianneg Gweithgynhyrchu 

 Uwch
  FdEng/BEng Peirianneg Awyrennau a 

 Gweithgynhyrchu 
  FdSc Ffitrwydd ac Iechyd
  FdA Iechyd a Gofal Cymdeithasol
  FdA Economi Ymwelwyr*
  FdSc Rheoli Troseddwyr, Cyfiawnder 

 Troseddol a Chymdeithasol 
  FdSc Peirianneg Sain a Chynhyrchu 

 Cerddoriaeth
  FdSc Hyfforddi Chwaraeon
  PCE-PCET
  TAR-PCET
  HNC Technoleg Drydanol ac Electronig  
  HNC Technoleg Fecanyddol

*yn amodol ar gael ei ddilysu

Cyrsiau Gradd 
yn Cambria
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Rydym mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe, Prifysgol Aberystwyth, 
Prifysgol John Moores Lerpwl, Prifysgol Caer a Phrifysgol Glyndŵr 
Wrecsam i gynnig ystod o gyrsiau Addysg Uwch.

I gael rhagor o wybodaeth 
ewch i www.cambria.ac.uk 
neu ffoniwch 0300 30 30 007 
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Prentisiaethau Uwch  
Mae Prentisiaethau Uwch yn llwybr arall gwych 
ar gyfer cyflawni cymwysterau ar lefel uwch.

Maent yn rhaglenni dysgu yn y gwaith sydd wedi 
eu hachredu’n genedlaethol ac sydd wedi’u llunio 
i ddiwallu anghenion cyflogwyr er mwyn adeiladu 
gweithlu cymwys. Mae nifer o brentisiaethau uwch 
yn cynnwys rhaglenni Gradd, HNC a Graddau 
Sylfaen, ac eraill yn cynnwys cyrsiau proffesiynol 
lefel uwch fel AAT ac ILM. Byddant yn eich galluogi 
i chi ddysgu ar lefel gradd, gyda chymhorthdal at 
ffioedd hyfforddi a’r cyfle i ennill arian wrth ddysgu. 

Mae’r rhan fwyaf o brentisiaid yn cwblhau’r rhaglen 
gyda rhagolygon swydd gwych, ac yn parhau i 
weithio tuag at swydd well neu symud ymlaen i 
astudio rhagor o gymwysterau academaidd neu 
broffesiynol fel gradd anrhydedd neu gyflawni 
statws siartredig. Bydd angen i chi fod wedi eich 
cyflogi mewn swydd berthnasol i allu derbyn cyllid 
Prentisiaeth Uwch. 

Gall Graddau Sylfaen Cambria mewn Peirianneg 
Awyrennau a Mecanyddol, Peirianneg 
Gweithgynhyrchu Uwch a HNC mewn Peirianneg 
Sifil, Astudiaethau Adeiladu, Technoleg (Trydanol 
ac Electronig) a Thechnoleg (Mecanyddol) gael eu 
hastudio fel rhan o Brentisiaeth Uwch.

Mae Cambria yn cynnig Prentisiaethau Uwch mewn:

  Cyfrifeg
  Arwain a Rheoli 
  Peirianneg  
  Gweithgynhyrchu
  Adeiladu
  Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
  Gofal Plant 
  Gweinyddu Busnes
  TG
  Rheoli Salon
  Gweithgynhyrchu Bwyd  
  Garddwriaeth

Prentisiaethau Gradd
Mae Prentisiaethau Gradd yn debyg i 
Brentisiaethau Uwch, ond yn wahanol gan eu bod 
yn darparu’r cyfle i ennill Gradd Baglor lawn 
(Lefel 6).

Mae ein Prentisiaethau Gradd wedi eu cynllunio 
gyda chyflogwyr a Phrifysgol Abertawe.

Mae Prentisiaethau Gradd yn cyfuno gweithio 
gydag astudio yn rhan-amser. Mae prentisiaid yn 
treulio rhan o’u hamser yn Cambria a’r gweddill 
gyda’u cyflogwr. 

Gallant gymryd rhwng tair a chwe blynedd i’w 
cwblhau, yn dibynnu ar lefel y cwrs. 

Mae Prentisiaethau Gradd yn parhau i fod yn lled 
newydd, felly nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar 
gael. Mae disgwyl i nifer y lleoedd gynyddu yn 
ystod y flwyddyn neu ddwy nesaf.

Rydym yn cynnig y Prentisiaethau Gradd canlynol, 
sydd wedi’u hariannu’n llawn.

Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch 
gyda BEng mewn Gweithgynhyrchu Uwch - 
achrediad gan Brifysgol Abertawe

Peirianneg Awyrennau
gyda BEng mewn Peirianneg Awyrennau -  
achrediad gan Brifysgol Abertawe  

Prentisiaethau Uwch 
a Phrentisiaethau Gradd



Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Cambria ar gyfer Busnes, a’n 
darpariaeth addysg a hyfforddiant drwy fynd i’n gwefan.
  
www.cambria.ac.uk/busnes 

0300 30 30 006

employers@cambria.ac.uk

Rhagor o Wybodaeth


