
Swydd Ddisgrifiad; Academi Sgiliau – Prentis Gradd 
Peirianneg Meddalwedd 

Cei Swydd, Cyflog, Profiad mewn Diwydiant a blas o Addysgu 

Parc Gwyddoniaeth Menai Cyf 
Nod y parc yw sicrhau effaith economaidd yn y rhanbarth. Y 
weledigaeth yw "i greu parc gwyddoniaeth blaengar, perthnasol a 
chynaliadwy i wasanaethu pobl a'r economi Gogledd-orllewin Cymru, yn gyrru'r rhanbarth i’r dyfodol." 

 

Prentisiaeth Gradd – Cyflwyniad. 
Bydd yr ymgeisydd yn gweithio ar amrywiaeth o brosiectau diddorol wedi’u lleoli mewn sawl busnes arloesol 
yn y rhanbarth dros gyfnod eu cyflogaeth gyda Pharc Gwyddoniaeth Menai. Tra'n gweithio mewn diwydiant 
bydd yr ymgeisydd yn casglu profiadau a sgiliau amhrisiadwy a fydd yn cyfrannu at wneud yr ymgeisydd yn 
gyflogadwy o fewn y diwydiant erbyn diwedd y cytundeb.  
 
Yn ogystal, bydd yr ymgeisydd yn ennill gradd mewn Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol yn ystod ei 
gyflogaeth gyda'r cwmni a gall wneud hynny heb ddyled gan nad oes unrhyw ffioedd i fyfyrwyr sy'n astudio 
fel rhan o'r rhaglen Prentis Gradd. Bydd yr ymgeisydd hefyd yn cael blas o Addysgu Digidol gan dreulio amser 
mewn Ysgolion yn ardal Arfon yn cefnogi gwaith yr Ysgolion ac yn cael blas o yrfa mewn addysg.  
 
Bydd yr ymgeisydd felly yn derbyn profiad a fydd yn galluogi iddynt fynd ymlaen i weithio mewn diwydiant 
neu, yn sgil y blas o addysgu, yn galluogi i’r unigolyn fynd ymlaen i yrfa yn y maes Addysgu Digidol. Mae 
prinder o addysgwyr digidol, yn enwedig yn medru’r Gymraeg ac felly dyma gyfle hefyd i’r unigolyn gael blas 
ar yrfa o’r fath.  
 
Manylion llawn yma: 
https://www.bangor.ac.uk/computer-science-and-electronic-engineering/digital-apprenticeships  
 
Mae manylion y Radd benodol ar gael yma: 
https://www.bangor.ac.uk/courses/undergraduate/2021/h300-applied-software-engineering-degree-
apprenticeship  
 
Yr ydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Cyngor Gwynedd ar y flwyddyn gyntaf o’r brentisiaeth hon, 

yn benodol o safbwynt addysgu ac mae’n bosib y gallai’r elfen honno barhau yn yr ail flwyddyn yn ogystal.   

Swydd Deitl Academy Degree Apprentice – Software Engineer 
Yn atebol i Rheolwr Arloesi Digidol 

Mentora gan: Fusnesau lle byddwch yn cael eich lleoli ac lleoliadau addysgiadol.  
Lleoliad -M-SParc, Ynys Mon  

-Lleoliadau Cydweithio M-SParc (Ar y Lon) ac o Bell 
-Ysgolion yng Ngwynedd, Ardal Caernarfon ac Ysgol Dyffryn Nantlle yn benodol.  

Oriau Gwaith Dydd Llun - Gwener 
4 diwrnod yr wythnos yn gweithio, rhyddhau un diwrnod yr wythnos i astudio ac 
astudio un noson yr wythnos. 
Mae digwyddiadau rhwydweithio, gweithdai a seminarau, digwyddiadau gyda'r nos 
a theithio yn golygu bod yr hyblygrwydd i weithio oriau ychwanegol yn hanfodol. 

Cyflog £12,000 p.a. 

Term  Medi 2022-Mehefin 2025 
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Gwneud gwahaniaeth. 
Mae hwn yn gyfle cyffrous i weithio i barc gwyddoniaeth pwrpasol cyntaf yng Nghymru ac ar y cyd ac 
mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor. Byddwch yn cyfrannu at lwyddiant cwmni a gydnabyddir gan 
Lywodraeth Cymru fel gyrrwr economaidd allweddol ar 
gyfer y rhanbarth. Byddwch yn gweithio fel rhan o dîm 
bach sy'n ymroddedig i wella ffyniant pobl Gogledd 
Orllewin Cymru. Mae hwn yn gyfle i gael effaith 
gwirioneddol.  
 
Mae M-SParc (is-gwmni sy'n eiddo llwyr i Brifysgol Bangor) 
yn barc gwyddoniaeth gyda'r nod o gefnogi mentrau a 
phrosiectau i dyfu a llwyddo. Mae rhagor o fanylion ar gael 
ar ein gwefan www.m-sparc.com ac ar ein sianelau 
cyfryngau cymdeithasol.  
 
Cwrdd a’n Amcanion 
Mae M-SParc yn cydnabod bod yna brinder sgiliau sylweddol yn y maes hwn ac mae’r Academi Sgiliau yn 
rhan allweddol o fynd i’r afael â hynny. Yn hollbwysig, mae'r rôl hon yn ganolog i gyflawni ein Hamcanion 
Strategol (Ein Hamcanion Strategol yw’r hyn yr oeddem ni fel cwmni wedi bwriadu ei wneud, a bydd hyn yn eich helpu i ddeall 

y cwmni’n well) 
 

• Cyflwyno manteision economaidd a chymdeithasol mesuradwy i Ogledd Cymru. 

• I fod yn economaidd, yn ddiwylliannol, ac yn amgylcheddol gynaliadwy. 

• I gael ein cydnabod yng Nghymru fel arweinwyr arloesi. 

• I feithrin syniadau arloesol o gysyniadau i'r farchnad. 

• I wella enw da Gogledd Cymru fel lleoliad lle gall busnesau gwyddoniaeth a thechnoleg arloesol 
ffynnu. 

• Hyrwyddo diwylliant o fenter, cefnogi busnesau newydd a deilliannau a chadw’r busnes yn arloesol 
a ffres. 

• Darparu cyfleoedd cyflogaeth newydd i weithwyr medrus. 

• Darparu dyfodol cadarnhaol i'r bobl ifanc yn y rhanbarth i fod yn falch ohonynt ac yn anelu atynt. 

• Parhau â'n taith egnïol, fywiog a chyffrous gan fynd â'n partneriaid ar y daith gyda ni. 

 
Beth ydi’r Academi Sgiliau? 
Mae M-SParc yn sylweddoli bod yna brinder sgiliau digidol yn y rhanbarth, gyda merched a siaradwyr 

Cymraeg yn arbennig, ond nid yn gyfan gwbl, yn cael eu tangynrychioli yn y gweithle. Mae’r Academi yn 

cynnig ystod o gyfleoedd i feithrin talent a hogi’r sgiliau gofynnol cyn dod o hyd i gyflogaeth ystyrlon o 

fewn diwydiant yma yng Ngogledd Cymru. 

Allwch chi fod y Rhodri nesaf?  

Ymunodd Rhodri â M-SParc fel ein Prentis Gradd cyntaf erioed ym mis Medi 2021 ac ers hynny mae wedi 

profi ei fod yn rhan allweddol o’r tîm. Mae wedi treulio ei flwyddyn gyntaf yn cefnogi ein prosiect “Ar y 

Lon”, gan fynd â M-SParc ar daith i gymunedau Conwy a Gwynedd. Mae Rhodri wedi rhagori mewn sawl 

maes gwaith gan ennill ystod o sgiliau o ofod gwneuthurwr i rwydweithio. Yn y pen draw fodd bynnag, 

llwyddodd Rhodri yn ei flwyddyn gyntaf gydag M-SParc trwy feddu ar y meddylfryd cywir ar gyfer y gwaith. 

Mae ganddo awydd i ddysgu ac i gefnogi gweithgareddau’r cwmni a dyma’r union set o sgiliau a 

meddylfryd gallu-gwneud (can-do attitude) yr ydym yn awr yn chwilio amdani yn yr ymgeisydd nesaf. 

Efallai eich bod yn ystyried y brentisiaeth ac yn dymuno gofyn cwestiynau i Rhodri am ei brofiadau – mae 

croeso i chi anfon e-bost ato ar Rhodri Williams rhodri.williams@bangor.ac.uk . Mae hefyd fideo ar gael 

yma : https://youtu.be/C_dV83aaWmE  

mailto:rhodri.williams@bangor.ac.uk
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Pwrpas y swydd 
Byddwch yn ymuno Academi Sgiliau M-SParc fel aelod o staff llawn amser, tra’n astudio am gradd anrhydedd 
mewn Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol o Brifysgol Bangor. Bydd y prentisiaeth 3 mlynedd yn eich gweld 
chi’n gwario un diwrnod a gyda’r nos yr wythnos yn astudio (yn ystod y tymor) i gwblhau tasgau sy'n 
gysylltiedig â'ch astudiaeth gradd, gyda'r amser sy'n weddill yn cael ei dreulio yn gweithio i M-SParc a'i leoli 
gyda chwmnïau tenantiaid i ennill profiad gwerthfawr yn y diwydiant y mae galw mawr amdano. 
 
Rhagwelir y byddwch yn treulio eich blwyddyn gyntaf gyda'n Rhaglen “Ar y Lon”, yn cefnogi ei gwaith mewn 
agweddau fel cynllunio digwyddiadau, a’r gofod gwneuthurwyr. (https://m-sparc.com/cy/tyfu-gyda-ni/ar-
daith/) cyn symud ymlaen i weithio gyda chwmnïau tenantiaid yn dilyn y profiad hwn. Byddwch hefyd yn 
treulio hanner eich amser yn y flwyddyn gyntaf yn cael blas o fyd addysg mewn ysgol yn Arfon. 
 
Mae'r cymhwyster hwn yn cwmpasu ystod eang o sgiliau sy'n angenrheidiol ar gyfer llwyddiant yn y sector 
TG. Ymhlith yr agweddau dangosol ar astudio a sgiliau y byddwch yn eu datblygu mae sylfeini cyfrifiadura i 
raglennu gyda Python, C# a Enterprise Java ar y we, creu gwefannau gan ddefnyddio HTML5/CSS a User 
Experience (UX) a HCI, datblygu apiau ffôn symudol, peirianneg meddalwedd ffurfiol dulliau a diogelwch. 
 
Fel prentis, byddwch yn cael mynediad llawn i holl wasanaethau myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai a Phrifysgol 
Bangor, gan gynnwys cymorth anabledd a lles, gwasanaethau llyfrgell a TG, aelodaeth am ddim i glybiau a 
chymdeithasau, aelodaeth campfa ar ddisgownt a llawer o fanteision eraill. Bydd tiwtor personol yn cael ei 
neilltuo i chi; mae hwn yn aelod o staff academaidd sydd wrth law i drafod gwaith academaidd yn ogystal â 
darparu gofal bugeiliol drwy gydol yr astudiaeth. 
 
Cynhelir eich astudiaethau yn ystod eich diwrnod i ffwrdd, a gyda'r nos/penwythnosau ac ni fydd yn amharu 
ar eich oriau gwaith a'ch profiadau. 
 

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau; Sgiliau i’w Dysgu a'i Ddatblygu fel rhan o'r lleoliad 

• Gweithio gyda chwmnïau tenantiaid ar brosiectau amrywiol yn y diwydiant a gwasanaethau 
meddalwedd. 

• Gweithio a chefnogi ysgol gyda’i rhaglen addysgu Digidol gan ennill sgiliau addysgu a dealltwriaeth 
o’r Cwricilwm newydd a’i agweddau digidol.  

• Cefnogi gweithgareddau STEM diddorol mewn ysgolion gan sbarduno eraill.  

• Datblygu sgiliau i Greu/Rheoli Gwefannau Hygyrch 

• Dysgu Systemau Cyfrifiadurol sylfaenol 

• Dylunio Technoleg Symudol, gyda chefnogaeth gan ddarparwr y lleoliad 

• Datblygu dealltwriaeth o Dechnolegau Cyfrifiadura Newydd 

• Gweithio mewn Peirianneg Meddalwedd 

• Datblygu sgiliau mewn Rhaglennu Busnes a Menter 

• Profiad y Defnyddiwr (UX) a Meddalwedd HCI 

• Prototeipio 

• Astudio Datblygu Meddalwedd Cynhyrchu 

• Byddwch yn rhan allweddol o'r Eco-System sy'n byw yn M-SParc a'r cyffiniau 

• Ymgysylltwch ag aelodau eraill y tîm yn M-SParc a'ch cwmni lleoli 

• Meddu ar feddylfryd dysgu, byddwch yn barod i ddysgu sgiliau cyflogadwyedd, i gael eich hyfforddi 
ac i hogi eich sgiliau digidol. 
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Dyletswyddau Cyffredinol  
• Cynllunio, blaenoriaethu a threfnu eich gwaith eich hun i gyflawni amcanion cytûn. 

• Datrys problemau dydd i ddydd wrth iddynt godi, tra'n cydnabod pryd y dylid cyfeirio problem at 
eraill. 

• Mabwysiadu agwedd gadarnhaol at waith tîm, bob amser yn chwilio am gyfleoedd i weithredu fel 
Llysgennad ar gyfer M-SParc. 

• Unrhyw ddyletswyddau eraill y gofynnir amdanynt gan y Cyfarwyddwr Gweithredol neu Gwmni 
Tenantiaid i adlewyrchu anghenion a gofynion newidiol y prosiect. 

• Cynorthwyo i ddatblygu proffil M-SParc yn rhanbarthol ac yn genedlaethol 

• Cyfrannu at weithrediad llwyddiannus M-SParc a chyflawni’r weledigaeth, y nodau a’r amcanion a 
osodwyd gan y Tîm, y Cyfarwyddwr a’r Bwrdd. 

 

Sgiliau a Phrofiad Hanfodol 
• Addysg hyd at Safon Lefel A (neu gyfwerth) gydag o leiaf un pwnc Gwyddoniaeth a/neu Fathemateg 

• Yn gyfarwydd â systemau gweithredu Microsoft 

• Lefel uchel o gymhwysedd gyda Microsoft Office 

 
Sgiliau a Phrofiad Dymunol  
(Rhowch wybod i ni os oes gennych y rhain yn y ffurflen gais, ond peidiwch ag oedi cyn gwneud cais os nad oes 
gennych chi!) 

• Rheoli Prosiect 

• Gwybodaeth am egwyddorion rhwydweithio a thechnoleg 

• Yn gyfarwydd â systemau gweithredu MAC-OS a/neu Linux/Unix. 

• Dyluniad gwefan 

• Profiad o gymwysiadau TG eraill – ee cynnyrch Adobe. 
 

Sgiliau Gweinyddol a Rheoli 

• Mae cyfathrebu yn allweddol yn y rôl ganolog hon, mae M-SParc yn edrych i gyflogi chwaraewr tîm 
sy'n meithrin perthynas gref â rhanddeiliaid y prosiect. 

• Mae'r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon 

• Sgiliau trefnu da yng nghyd-destun cynnal prosiectau i amserlen benodedig 

• Gallu rheoli llwyth gwaith prysur ac amrywiol 
▪ Gallu gweithio'n unigol, heb oruchwyliaeth 
▪ Gallu defnyddio menter 

• Bod yn arloesol, lle bo'n briodol, wrth ymdrin â thasgau a phrosiectau 
 

Effaith 
Bydd eich rôl a'ch perfformiad yn effeithio'n uniongyrchol ar berfformiad y cwmni ac yn ei dro yn 
berfformiad economaidd y rhanbarth, felly mae hwn yn gyfle i gael effaith gadarnhaol a pharhaol ar 
gymunedau Gogledd Cymru. 


