
Beth yw Lleoliad Rhithwir? 
 
Mae lleoliadau rhithwir yn dileu unrhyw 
gyfyngiadau daearyddol neu ffisegol a fyddai 
fel arall yn eich atal rhag dilyn cyfle. Yn union 
fel lleoliadau ffisegol, mae lleoliad rhithwir yn 
gyfnod o waith dan oruchwyliaeth, lle cewch 
gyfle i bontio'r bwlch rhwng astudio 
academaidd ac ennill profiad graddedigion 
galwedigaethol trwy weithio o bell i sefydliad. 
 
Mae lleoliadau rhithwir yn eich galluogi i 
gwblhau gwaith prosiect/tasgau dros gyfnod 
amser cytunedig drwy ddefnyddio 
meddalwedd gydweithredol ar-lein, gan 
ganiatáu sesiynau dal i fyny rheolaidd a 
chymorth gan oruchwyliwr. 
 
 
 
 

Beth yw gweithio o bell? 
 
Mae gweithio o bell yn derm ymbarél ar gyfer 
unrhyw waith nad yw'n cynnwys cymudo i'r 
swyddfa neu'r safle, er enghraifft gweithio gartref.

Beth yw Profiadau Rhithwir? 
 
Mae rhaglenni profiad gwaith rhithwir yn 
efelychiadau sy'n dynwared gwaith lefel  
mynediad sectorau diwydiant amrywiol. Rhoddir 
set ddamcaniaethol o dasgau i chi y byddai 
sefydliad yn disgwyl ichi eu cyflawni ar  
ddiwrnod gwaith penodol. 
  

YDYCH CHI'N  
EDRYCH AM LEOLIAD 
RHITHWIR?

PROFWCH EICH YFORY

https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/cael-profiad/


CEISIADAU  
 
Os ydych chi'n gwneud cais am rôl 
benodol ac yr hoffech i'ch CV a'ch cais 
gael ei wirio cyn ei anfon, cysylltwch 
ag Ymgynghorydd Gyrfaoedd trwy'r 
wefan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd.  
https://careers.southwales.ac.uk/ask-
question-book-appointment/ 
  
 

Pethau i'w hystyried cyn i chi gychwyn ar eich 
lleoliad rhithwir: 
 
• Er mwyn cynnal lleoliad rhithwir bydd angen mynediad  
   arnoch chi i'r offer a'r adnoddau priodol, megis bwrdd gwaith  
   neu liniadur gyda mynediad i Microsoft Office, rhyngrwyd a 
   meddalwedd gwrthfeirws. Efallai y bydd angen meicroffon a  
   chlustffonau (angenrheidiol ar gyfer fideo-gynadledda).  
• Ydych chi wedi ymgyfarwyddo â deilliannau’r prosiect a  
   ddisgwylir gennych chi a safon y gwaith sy'n gysylltiedig  
   gyda'ch sefydliad cynnal?  
• Mae'n bwysig eich bod wedi trafod sut y byddwch chi’n  
   cyrchu, storio a rhannu dogfennau â'ch goruchwyliwr. Bydd  
   eich sefydliad yn defnyddio meddalwedd cydweithredol trwy  
   gydol eich lleoliad.  
• Sicrhewch eich bod yn ymwybodol o weithdrefnau adrodd am  
   salwch a’ch bod wedi cadarnhau eich oriau gwaith  
   disgwyliedig gyda'ch goruchwyliwr.  
• Bydd angen i chi hefyd wybod am bolisîau GDPR, diogelu  
   data a chyfrinachedd eich sefydliad. Gwnewch yn siŵr eich  
   bod chi'n gofyn i'ch goruchwyliwr am yr hyn y dylech ei  
   wneud i sicrhau eich bod yn cydymffurfio. 
   

CYFWELIADAU 
 
Ewch i MyCareer lle mae 
amrywiaeth o adnoddau  
sy’n canolbwyntio ar gyfweld 
o bell er mwyn eich helpu i 
baratoi ar gyfer cyfweliad 
fideo. 
 

https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/gofyn-cwestiwn-archebu-apwyntiad/
https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/gofyn-cwestiwn-archebu-apwyntiad/
https://www.abintegro.com/Shibboleth.sso/Login?entityID=https://shidp.glam.ac.uk/shibboleth&target=https://www.abintegro.com/u/lztiigki


Yn ystod eich lleoliad rhithwir  
 

Dylai eich diwrnod cyntaf ganolbwyntio ar 
sefydlu a hyfforddiant. Gall sefydlu rhithwir 

gynnwys profi'r dechnoleg, cwrdd ag aelodau 
eraill o staff (fel sy'n briodol), dysgu am y 
sefydliad, adolygu safonau cyfathrebu ar 

draws y sefydliad a disgwyliadau'r gweithle. 
 

Mae cyfathrebu rheolaidd â'ch  
goruchwyliwr yn aml yn angenrheidiol.  

Mae hyn yn cynnwys diweddariad ar 
weithgareddau gwaith disgwyliedig yr 
wythnos, canlyniadau o gyflwyniadau  

gwaith blaenorol, a chyhoeddiadau 
perthnasol eraill yn ymwneud â y sefydliad. 

(Yn briodol ar gyfer lleoliadau hirach). 
 

Mae cytuno ar amserlen waith gyda'ch 
goruchwyliwr yn bwysig er mwyn sicrhau 

cynhyrchiant. Dylech hefyd gytuno ar gerrig 
milltir y prosiect i sicrhau eich bod ar y 

trywydd iawn. 
 

Er mwyn cadw cydbwysedd iach rhwng  
bywyd a gwaith, sicrhewch eich bod yn 
cymryd seibiannau rheolaidd o'r sgrin, 

rhowch gynnig ar dasgau nad ydyn nhw'n 
cynnwys edrych ar fonitor neu fynd am dro 

bach yn yr awyr iach. 
 

Byddwch yn ymwybodol o'ch proffesiynoldeb 
a rhowch sylw i foesau swyddfa (h.y. y 

ffordd mae cydweithwyr yn rhyngweithio a'u 
cod gwisg gwaith). 

 
Ceisiwch gynnwys eich hun gyda 

gweithgareddau cymdeithasol a diwylliant 
swyddfa yn eich sefydliad. Bydd hyn yn eich 
helpu i adeiladu perthnasoedd gwaith da a 

mwynhau eich lleoliad. 

Ar ôl eich lleoliad rhithwir 
 
• Cymerwch ran mewn cyfarfod adolygu  
    terfynol gyda'ch goruchwyliwr i werthuso  
    canlyniadau eich prosiect lleoliad rhithwir.   
• Bydd hwn hefyd yn gyfle i fyfyrio ar eich  
   dysgu a’r sgiliau a ddatblygwyd.  
• Dywedwch ‘diolch’, cadwch mewn cysylltiad  
   a chysylltwch trwy LinkedIn.  
• Ymchwiliwch i weld a fydd cyfleoedd pellach  
   yn cael eu cynnig yn y dyfodol.  
• Diweddarwch eich CV i gynnwys yr holl  
   ddysgu sydd wedi digwydd trwy gydol eich  
   lleoliad rhithwir. 
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