Gyrfaoedd Amgylcheddol: Sesiwn Holi ac Ateb Pobl Ifanc
Gobeithiwn y bydd y ddogfen adnoddau hon yn eich cefnogi chi i ddarganfod mwy am
yrfaoedd yn sector yr amgylchedd. Gallwch wylio ein digwyddiad gyrfaoedd yma.
Bydd fersiwn arall o'r ddogfen hon yn cael ei anfon allan ym mis Ionawr unwaith y
byddwn wedi ateb yr holl gwestiynau a ofynnwyd yn ystod ac ar ôl y sesiwn. Nod y
ddogfen hon yw sicrhau eich bod yn derbyn dolenni a gwybodaeth i'w harchwilio cyn
y flwyddyn nesaf.
I unrhyw un sydd â diddordeb mewn deall mwy am gefnogi pobl ifanc i weithio yn
sector yr amgylchedd, darllenwch yr adroddiad hwn gan Our Bright Future.

Beth sydd ar gael ar hyn o bryd neu'n fuan?!
Rydym wedi rhestru rhai cyfleoedd gyrfa isod ar gyfer y rhai sy'n chwilio am rôl ar
hyn o bryd.
Yr Ymddiriedolaethau Natur
• • Swyddog Cymorth Gweinyddol - Cymdeithas Frenhinol yr Ymddiriedolaethau
Natur
•

Warden Hyfforddeion Gwirfoddol Addysg ac Ymgysylltu - Ymddiriedolaeth
Natur Caint (swydd ddi-dâl ond mae bwrsari hyfforddi a threuliau ar gael)

•

Cynorthwy-ydd Codi Arian - Ymddiriedolaeth Natur Caint

•

Cynorthwy-ydd Canolfan ac Arlwyo - Ymddiriedolaeth Natur Essex

•

Lleoliadau gwaith - mddiriedolaeth Natur Wiltshire (di-dâl, wedi'u hanelu at
raddedigion)

IPrentis Technegydd Seilwaith TG Lefel 3 - Cymdeithas Frenhinol yr
Ymddiriedolaethau Natur
RSPB
•

•

Cynorthwy-ydd Profiad Ymwelwyr x2 – Canolfan Natur Loch Garten - gyda
llety (heb ei hysbysebu eto) – cysylltwch â Fergus

•

Warden Ieuenctid (14 i 18 oed) – Saltholme, Stockton-on-Tees – rôl
wirfoddol

Hefyd bydd gan yr Ymddiriedolaethau Natur (hybiau lleol), yr RSPB a Groundwork
gyfleoedd gyda Chynllun Kickstart a fydd yn cael eu hysbysebu yn gynnar yn 2021 –
edrychwch ar y dudalen nesaf!

Beth yw’r Cynllun Kickstart?
Mae'r cynllun Kickstart yn darparu cyllid i gyflogwyr i greu lleoliadau swyddi 6 mis newydd ar gyfer
pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sy’n derbyn Credyd Cynhwysol ar hyn o bryd ac sydd mewn perygl o
wynebu diweithdra hirdymor.
• Bydd y cyllid yn cwmpasu 100% o'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol perthnasol am 25 awr yr wythnos
ar gyfer pob lleoliad.
• Gan ffurfio rhan o Gynllun Swyddi'r llywodraeth, nod y rhaglen £2bn hon yw creu miloedd o swyddi
newydd yng Nghymru, Lloegr a'r Alban (mae cyllid ar wahân yn cael ei ddarparu i Ogledd
Iwerddon). Aeth y lleoliadau cyntaf yn fyw ym mis Tachwedd 2020 a bydd y cynllun yn weithredol
tan fis Rhagfyr 2021.
• Mwy am y cynllun yma: https://jobhelp.campaign.gov.uk/kickstart/
•

Mae nifer o sefydliadau amgylcheddol wedi gwneud cais i gael lleoliadau, ond ni fydd
y rhan fwyaf o'r rhain yn dechrau cael eu hysbysebu tan yn gynnar yn 2021.
Mae Race for Nature's Recovery yn rhaglen newydd sy’n cael ei chydlynu gan Action for
Conservation, Generation Success, Students Organising for Sustainability a Voyage
Youth sy'n ceisio lleoli pobl ifanc o gefndiroedd sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd
yn y sector amgylcheddol mewn lleoliadau gwaith ystyrlon.
Rhwng mis Ionawr a mis Rhagfyr 2021, bydd mwy na 40 o sefydliadau amgylcheddol o bob rhan o'r DU
yn cynnig cyfanswm o 127 o leoliadau gwaith Cyflog Byw chwe mis ar gyfer pobl ifanc yn unig, pobl
ifanc sy'n barod i ddod ag egni newydd a chyffrous i'r sector.
Mae hwn yn gyfle anhygoel i gael gwaith ystyrlon yn y sector amgylcheddol a chreu mudiad mwy
cynhwysol ar adeg cwbl allweddol. Os byddwch yn gwneud cais llwyddiannus am leoliad, byddwch yn
ymuno â grŵp hyfforddi o bobl ifanc eraill yn y rhaglen ac yn ymgymryd â hyfforddiant ffurfiol ochr yn
ochr â'ch lleoliad sy'n canolbwyntio ar sgiliau a gwybodaeth sy'n benodol i'r sector a sgiliau
cyflogadwyedd cyffredinol. Byddwch hefyd yn derbyn mentora un i un gyda'r nod o ddatblygu nodau
datblygiad personol a phroffesiynol allweddol drwy gydol eich lleoliad.

Mae’r sefydliadau cynnal yn cynnwys yr RSPB, Ymddiriedolaethau Natur lleol, Cyfeillion
y Ddaear, Students Organising for Sustainability, Cymdeithas Sŵolegol Llundain,
Black2Nature, Sŵ Caer, Ymddiriedolaeth Adareg Prydain, Client Earth, Marine
Conservation Society, Trees for Cities, yr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ystlumod a llawer
mwy.
Er mwyn bod yn gymwys i gael lleoliad rhaid i chi fod yn:
•
•
•
•

16-24 oed
Yn derbyn credyd cynhwysol ar hyn o bryd
O gefndir sy'n cael ei dangynrychioli ar hyn o bryd yn y sector

Ar gyfer cwestiynau am wneud cais am y lleoliadau hyn ac i weld a ydych chi’n
gymwys, cysylltwch â James Adeleke ar james@generation-success.com

Safleoedd Swyddi – gyrfaoedd a gwirfoddoli Safleoedd Sefydliadau – gyrfaoedd a gwirfoddoli
•

Gwasanaeth Swyddi Cefn Gwlad

•

Yr Ymddiriedolaethau Natur

•

Swyddi Amgylchedd

•

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

•

Swyddi Amgylcheddol

•

Yr RSPB

•

Swyddi Cadwraeth

•

Coed Cadw

•

Swyddi at ddibenion penodol

•

Yr Ymddiriedolaeth Adar Gwyllt a

•

Change Agents UK

Cylchlythyrau – yn dibynnu ar ble rydych chi bwedi'ch

•

Roots to Work

•
•

Swyddi Elusennol
Elevator Café

lleoli/beth mae gennych ddiddordeb ynddo – enghreifftiau:

•

Gwasanaeth Sifil/FCO

•

W4MP
Glassdoor

•

•
•

Our Bright Future
Grŵp Hinsawdd 2050 yr Alban –
Rhaglen Arweinwyr Ifanc

•

PECT – Ymddiriedolaeth Dinas Amgylchedd
Peterborough

•

Sustainability West Midlands

Cyfleoedd – Rhaglenni sy'n ymgysylltu â phobl ifanc – datblygu sgiliau a phrofiad
• Our Bright Future – mwy na 30 o brosiectau gwahanol ledled y DU
•

Groundwork Youth – Bwrdd Cynghori Ieuenctid Groundwork, Parciau Addas
i’r Dyfodol, Arweinwyr Gwyrdd

•

Cyngor Ieuenctid yr RSPB

•

Action for Conservation
A Focus On Nature (AFON) - (grŵp gwirfoddol dan arweiniad ieuenctid) AFON Cynllun Mentora
Grŵp Hinsawdd 2050 yr Alban
Ulster Wildlife

•
•
•

Sianeli Cyfryngau Cymdeithasol – i gadw llygad am fwy o gyfleoedd yn y dyfodol …
•
•
•
•

Our Bright Future - @OBrightFuture
Groundwork Youth - @GroundworkYouth
RSPB - @Natures_Voice
National Youth Agency - @natyouthagency

•
•

Action for Conservation - @Action4Conserv
Students Organising for Sustainability - @sosukcharity

•
•
•

Gwasanaeth Swyddi Cefn Gwlad - @CountrysideJobs
Swyddi Amgylcheddol - @EnvironmentJob_
Swyddi Amgylchedd - @environmentjob

