
Eich Canllaw i…  
Ffeiriau Gyrfaoedd 
Mae ffeiriau gyrfaoedd yn ffordd wych o gyfarfod â chyflogwyr wyneb yn wyneb, dysgu am 
sefydliadau, eu cyfleoedd, pryd maen nhw'n recriwtio a'r hyn maen nhw'n ei ddisgwyl gan fyfyrwyr a 
graddedigion.  Os ydych yn parhau'n ansicr am eich cynlluniau gyrfa, yna mae ffeiriau yn llefydd gwych 
i weld pa fath o  gyflogwyr a chyfleoedd sydd ar gael.  

Awgrym Allweddol - Mae ffeiriau gyrfaoedd yn gyfle i siarad â chyflogwyr 
Ffeiriau gyrfaoedd yw'ch cyfle chi i gwrdd â chyflogwyr, ac i ddod i wybod mwy am y sefydliad a gwneud argraff 
dda - ac nid dim ond cyfle i gasglu cyflenwad oes o feiros am ddim!  Gwnewch yn siwr eich bod yn gwybod pa 
gyflogwyr rydych am gyfarfod â nhw yn y digwyddiad, a byddwch yn barod i siarad â nhw. 

 
 Paratoi ar gyfer y Ffair 

Byddwch yn glir eich meddwl ynghylch pam rydych 
yn mynd i'r ffair 
• I gasglu gwybodaeth, i gael gwybod am swyddi neu 
leoliadau y gallech wneud cais amdanynt, i wneud 
argraff dda ar gyflogwyr penodol, ac yn y blaen.  
 
Gwnewch eich gwaith ymchwil 
• Dylech wybod pa gyflogwyr fydd yno, beth maen 
nhw'n ei wneud, pa gyfleoedd sydd ar gael ganddynt.  
• Defnyddiwch raglen y Ffair Gyrfaoedd, gwefan y 
digwyddiad a gwefannau cyflogwyr. 
• Lluniwch restr darged o'r cyflogwyr rydych am gwrdd 
â nhw. 
 
Ewch yno â meddwl agored 
• Peidiwch â gwneud rhagdybiaethau am y cyfleoedd 
sydd gan gyflogwyr oherwydd y math o sefydliad ydyn 
nhw. 
• Yn aml bydd cyflogwyr yn recriwtio graddedigion o 
amrywiaeth o feysydd gwahanol e.e. mae gan lawer o 
sefydliadau mawr adrannau cyfreithiol, adrannau 
marchnata, adrannau ariannol, ac yn y blaen 
• Mae dros 60% o swyddi graddedigion yn agored i 
unrhyw faes pwnc - felly gall fod llawer mwy o 
gyflogwyr i chi siarad â nhw yn y ffair nag roeddech yn 
ei sylweddoli! 
 
Paratowch eich cyflwyniad 
(Gwerthu'ch hun mewn 30 eiliad) 
• Enw  
• Cwrs a Chymwysterau  
• Pam fod gennych ddiddordeb yn y rôl / sefydliad 
• Unrhyw sgiliau, cryfderau, diddordebau, 

galluoedd, cyflawniadau neu wobrau penodol a all 
fod yn berthnasol 

• Pam fod gennych ddiddordeb yn y rôl / sefydliad 
Unrhyw sgiliau, cryfderau, diddordebau, galluoedd,  
cyflawniadau neu wobrau penodol a all fod yn 
berthnasol 

Penderfynwch pa gwestiynau i'w 
gofyn  

Meddyliwch am gwestiynau craff i'w gofyn i gyflogwyr 
gan osgoi rhai cyffredin fel "beth mae eich cwmni chi'n 
ei wneud?" neu "alla i gael beiro am ddim os gwelwch 
yn dda?" gan fod hyn yn awgrymu diffyg diddordeb. 
 
Dyma ychydig o enghreifftiau: 
 
Sut mae eich cynllun i raddedigion yn gweithio? 
 
Pa weithgareddau y galla i fod yn rhan ohonyn nhw o 
ddydd i ddydd? 
 
Beth mae'r cwmni yn ei ddisgwyl gan raddedigion 
newydd? 
 
Beth sy'n digwydd unwaith mae'r cynllun yn gorffen? 
 
Ble mae'r swydd wedi'i lleoli? 
 
Pa fath o brofiad hoffech i raddedigion fod wedi ei 
gael? 
 
Pa fath o brosiectau bydden i'n gweithio arnyn nhw yn 
ystod y lleoliad? 
 
Ydych chi'n cynnig swyddi i raddedigion ar ddiwedd 
lleoliad llwyddiannus? 
 
Pa sgiliau penodol sydd fwyaf gwerthfawr i chi? 
 
Pa sgiliau penodol fyddai'n rhaid i mi eu dangos yn y 
cyfweliad? 
 
Sut rydych chi'n hyfforddi a datblygu graddedigion? 
 
Faint mae disgwyl i raddedigion ei wybod am y busnes 
/ diwydiant / sector? 
 
Ble yw'r llefydd gorau i edrych am wybodaeth am y 
diwydiant? 
 
Beth fyddech yn fy nghynghori i'w wneud er mwyn i mi 

    



 

Yn ystod y Ffair 

Beth i'w wisgo 
• Fydd cyflogwyr ddim yn disgwyl i chi wisgo siwt busnes, 
ond dylech edrych yn drwsiadus ac yn broffesiynol. 
 

Ewch yn gynnar 
• Gall ffeiriau gyrfaoedd fod yn brysur iawn, felly ewch yn 
gynnar fel bod gennych ddigon o amser i siarad â'r holl 
gyflogwyr rydych am gwrdd â nhw. 
 

Blaenoriaethwch 
• Canolbwyntiwch ar y cyflogwyr sydd fwyaf o ddiddordeb i 
chi a byddwch yn ymwybodol o'r hyn rydych am siarad â 
nhw amdano.  
 

Byddwch yn broffesiynol 
• Gorffennwch eich paned a diffoddwch sain eich ffôn cyn 
mynd mewn i'r digwyddiad. 
• Nid cyfweliad swydd yw hyn ond rydych am geisio creu 
argraff dda.  Dylai'r cyflogwr eich cofio am y rhesymau cywir. 
• Peidiwch ag anghofio - iaith corff agored, cyswllt llygaid da, 
a byddwch yn naturiol! 
• Ewch â beiro a llyfr nodiadau i wneud nodiadau o'r pethau 
sydd angen i chi gofio eu gwneud e.e. cysylltiadau rydych 
wedi'u gwneud, dyddiadau cau ceisiadau ac yn y blaen. Mae 
hyn yn edrych yn broffesiynol a bydd yn eich helpu i 
gymharu ac i gofio pwy ddywedodd beth! 
• Dylech ystyried cael cardiau busnes syml wedi'u hargraffu 
fel y gallwch gyfnewid cardiau gyda'r bobl sy'n recriwtio. 
• Diolchwch i'r cyflogwyr a gofynnwch am eu manylion 
cyswllt.  
 

Gwnewch yn fawr o'ch amser yn y ffair 
• Dylech fanteisio ar yr amser sydd gennych yn y ffair drwy 
siarad â'r cyflogwyr, darganfod mwy am eu sefydliad a 
gwneud argraff dda arnyn nhw - efallai y gwnawn nhw 
edrych allan am eich cais os gwnewch argraff dda arnyn 
nhw! 
• Peidiwch â bod yn swil, mae cyflogwyr am i chi ddod i 
siarad â nhw.  Byddwch yn barod i werthu eich hun mewn 30 
eiliad - dylech adeiladu eich hyder drwy ymarfer ar rai 
cyflogwyr nad ydych yn eu targedu go iawn. 
• Os ydych yn mynd i'r ffair gyda ffrindiau, peidiwch â 
chuddio y tu ôl iddyn nhw gan obeithio mai nhw fydd yn 
gwneud yr holl siarad, ymunwch yn y sgwrs! Dylech 
ddarganfod mwy am y cyflogwr a'r hyn maen nhw'n edrych 
amdano  
• Cymerwch y cyfle i siarad â'r cyflogwr am  

Ar ôl y Ffair 

Gwaith dilynol 
• Anfonwch e-bost at y cyflogwyr i'w diolch ac 
atodwch eich CV. Gofynnwch iddyn nhw am unrhyw 
bosibiliadau o ran ymweld, cael sesiwn blasu gwaith ac 
unrhyw ddyddiau agored neu ddigwyddiadau eraill. 
• Anfonwch gais LinkedIn personol er mwyn cysylltu â 
nhw. 
 
Gwneud Cais  
• Dylech benderfynu i ble fyddwch am wneud cais a 
darganfod beth yw'r dyddiadau cau, gwnewch unrhyw 
ymchwil ychwanegol a GWNEWCH GAIS! 
• Cofiwch gall yr Adran Gyrfaoedd helpu gyda 
cheisiadau. 
 
Datblygiad Personol  
• Dylech nodi'r meysydd ar gyfer datblygiad personol, 
dylech fynychu'r sesiynau a'r gweithdai perthnasol, a 
chael mwy o brofiad ac yn y blaen.  
 

yr hyn maen nhw'n edrych amdano mewn myfyrwyr / 
graddedigion a gofynnwch iddyn nhw pa fath o bethau 
allech chi ei wneud i wneud eich CV yn fwy deniadol. 
• Yn aml bydd cyflogwyr yn dod â graddedigion 
diweddar neu fyfyrwyr sydd ar leoliad gyda nhw, ac 
mae hyn yn rhoi cyfle gwych i chi eu holi am 
brosiectau maen nhw'n gweithio arnynt ar hyn o bryd 
ac wrth gwrs i gael awgrymiadau ar y broses ymgeisio.  
 
Cyn i chi adael 
• Cyn gadael y ffair, dylech wirio'r rhaglen unwaith yn 
rhagor i sicrhau eich bod wedi siarad â phob cyflogwr y 
mae gennych chi ddiddordeb ynddyn nhw. 

 
 

Cymorth a gwybodaeth ychwanegol 

Rhowch drefn ar eich CV cyn y ffair 
• Edrychwch ar enghreifftiau ar y wefan gyrfaoedd er 
mwyn cael ychydig o syniadau 
www.southwales.ac.uk/careers 
• Mae ein Teclynnau Cyflogadwyedd ar Unilife 
Connect yn cynnwys teclyn creu CV i'ch helpu i 
ddrafftio eich CV. 
• Gallwch ofyn i un o'r Cynghorwyr Gyrfaoedd wirio 
eich CV naill ai drwy apwyntiad neu drwy 
ddefnyddio'r gwasanaeth ar-lein "Gofyn Cwestiwn".  
Manylion ar ein gwefan 
www.southwales.ac.uk/careers 

Os bydd angen copi o’r daflen hon arnoch mewn fformat gwahanol, cysylltwch â’r Adran Gwasanaethau Myfyrwyr. 
Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd. www.southwales.ac.uk/careers  
Casnewydd: 01633 435290, Pontypridd a Chaerdydd: 01443 482080. 
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