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HELPU eraill
Beth yw maes tai?

Mae traean o bobl Cymru yn byw mewn 
tai ar rent. Mae’r mwyafrif o’r rhain yn 
byw mewn 230,00 o gartrefi sy’n eiddo 
i Gymdeithasau Tai a Chynghorau lleol. 
Gelwir y rhain yn dai cymdeithasol.

Mae tai cymdeithasol angen pobl a fydd yn 
eu rheoli ac yn darparu’r gwasanaethau y 
mae eu cwsmeriaid eu heisiau.

Mae’r rhan fwyaf o’r bobl a gyflogir yn 
y maes tai yng Nghymru yn gweithio i 
Gynghorau a Chymdeithasau Tai lleol, 
ond mae mwy a mwy o gyfleoedd mewn 
meysydd eraill hefyd. Er enghraifft:

Tai â chymorth – mae’r rhain yn sefydliadau 
sy’n gweithio gyda phobl agored i niwed 
a phobl ag anghenion penodol i’w cefnogi 
i fyw’n annibynnol. Bydd rhai pobl yn byw 
ac yn cael cymorth o fewn Cynlluniau Tai â 
Chymorth, tra bod eraill yn cael eu cefnogi 
yn eu cartref arferol. Efallai y bydd pobl 
yn byw mewn tai â chymorth am gyfnod 
nes eu bod yn gallu symud ymlaen a byw’n 
annibynnol eu hunain, neu weithiau mae 
eu hanghenion penodol yn golygu eu bod 
angen cefnogaeth barhaus.
 
Tai cymunedol – Sefydliadau tai sy’n cael eu 
rhedeg gan bobl leol

Tai preifat – o adeiladwyr, datblygwyr, 
cwmnïau gosod a rheoli, cwmnïau cynnal  
a chadw i gymdeithasau adeiladu.

Mae swyddi ar gael  
mewn llawer o wahanol  
feysydd fel:

• Gwaith gofal
• Prosiectau tai â chymorth
• Cynlluniau tai cysgodol
• Cyngor ynghylch rhent
• Cefnogaeth i bobl ddigartref ddod o 

hyd i gartref
• Gweithio gyda phobl ag anableddau 

dysgu, problemau cyffuriau ac alcohol 
neu bobl sy’n ddigartref oherwydd trais 
domestig

• Gofalwyr
• Gwaith adeiladu a chynnal a chadw 

ymarferol
• Dylunio a chynllunio
• Gwaith datblygu
• Atgyweirio a chynnal a chadw
• Uwchraddio neu adfywio cymunedau
• Gweinyddiaeth
• Rheoli swyddfa
• Rheolaeth ariannol a chyfrifyddu
• Gweithio ar ymgyrchoedd yn y 

cyfryngau a chyda’r cyhoedd
• Ymchwil ac Ysgrifennu Ymchwil
• Gwaith cyfreithiol

Mae’r rolau yn y sector tai yn amrywiol iawn. 
Mae rhywbeth at ddant pawb. Darperir tai  
ar draws pob rhan o Gymru (yn wir, y DU) 
felly mae potensial i weithio ym maes tai  
ble bynnag rydych chi eisiau byw. 

Gweithio ym maes tai
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Sefydliadau sy’n gweithio 
ym maes tai

• Llywodraeth Cymru
• Cynghorau Lleol
• Cymdeithasau Tai
• Sefydliadau Tai â Chymorth
• Sefydliadau adfywio/cymunedol
• Adeiladwyr
• Contractwyr cynnal a chadw
• Elusennau digartrefedd

Diddordebau,  
Gwybodaeth a Phrofiad 

Meddyliwch am eich diddordebau o ran  
y math o waith yr hoffech chi ei wneud  
a gofynion gwahanol lwybrau gyrfaol.  
Ydych chi eisiau:

 Gweithio gyda’r cyhoedd?
• Gweithio yn yr awyr agored (fel 

masnach adeiladu?) Neu mewn 
amgylchedd swyddfa?

• Helpu i ddatblygu cymunedau?
• Gweithio gyda phobl i sicrhau 

newidiadau cadarnhaol yn eu bywydau 
a gwella eu llesiant?

• Gweithio gyda phlant, rhieni sengl, pobl 
sydd wedi dioddef cam-drin corfforol 
neu bobl oedrannus?

• Gweithio ar nosweithiau a 
phenwythnosau, neu ddim ond 
gweithio 9 - 5 o ddydd Llun i ddydd 
Gwener?

• Gweithio fel rhan o dîm neu weithio ar 
eich pen eich hun?

• Teithio llawer gyda’r gwaith?

Hyd yn oed os nad ydych erioed wedi 
gweithio, byddwch yn dal i fod â phrofiad, 
efallai ar lefel bersonol neu gartref.  
Efallai eich bod wedi helpu aelod o’r  
teulu, ffrind neu gymydog sydd wedi bod  
angen cymorth. Gall hobïau, hamdden  
neu chwaraeon roi profiad a sgiliau  
ychwanegol i unigolion fel arweinyddiaeth,  
gweithio fel rhan o dîm, hyder, dirprwyo, a’r 
gallu i wneud ymchwil. Lluniwch dabl fel yr 
un isod. Meddyliwch am eich profiadau eich 
hun a sut y gallai’r profiadau hyn eich helpu  
i ddod o hyd i yrfa ym maes tai.

Paru diddordebau, sgiliau 
a gwybodaeth â gyrfa ym 
maes tai.

Os oes gennych ddiddordeb mewn 
gweithio ym maes tai, ystyriwch y 
canlynol:

Ydych chi’n credu bod gan bawb yr hawl  
i gartref gweddus, fforddiadwy?

I weithio ym maes tai mae’n rhaid i chi 
gredu mewn cyfle cyfartal i bawb. Ni ddylid 
gwahaniaethu yn erbyn pobl oherwydd 
eu credoau crefyddol, hil, rhyw neu 
gyfeiriadedd rhywiol.

Ydych chi’n mwynhau helpu pobl?

Bydd llawer iawn o waith ym maes tai yn 
cynnwys ceisio gwella bywydau pobl trwy 
sicrhau tai gweddus a gwella amodau byw.

Ydych chi’n barod i ddysgu sgiliau newydd?

Mae tai yn newid yn gyson.  
Mae digartrefedd wedi cynyddu; mae 
Cymdeithasau Tai yn chwarae mwy o ran 
nag o’r blaen. Rhaid i bobl sy’n gweithio ym 
maes tai ddatblygu sgiliau newydd yn unol  
â datblygiadau mewn technoleg.

Ydych chi’n hoffi her?

Nid yw’r gwaith yn hawdd a gall fod yn 
rhwystredig a manwl ar brydiau ond gall y 
gwobrau o ran boddhad swydd a datblygu 
gyrfa fod yn uchel.

Allwch chi addasu’n hawdd i wahanol 
sefyllfaoedd?

Mae pob diwrnod yn wahanol ym maes tai 
a bydd y gallu i gwrdd â gofynion unrhyw 
sefyllfa yn ddefnyddiol iawn

Oes gennych chi feddwl creadigol?

Mae byd newidiol tai yn golygu ein bod yn 
wynebu’r heriau tai mwyaf ers cenhedlaeth.
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Paratoi i weithio yn y  
maes tai
Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio 
tai neu ennill rhai sgiliau a phrofiad,  
mae nifer o ffyrdd o wneud hynny a allai 
wella’r siawns o gael swydd ym maes tai.

Bydd angen i chi ystyried:

• Pa brifysgolion neu golegau sy’n 
darparu cyrsiau tai?

• Pa fathau o gymwysterau sydd ar gael?

• A oes angen unrhyw gymwysterau er 
mwyn mynd ar gwrs?

• A oes cyfleoedd ar gyfer astudiaethau 
amser llawn/rhan-amser?

Fel rheol, does dim rhaid i chi fod â 
chymhwyster llawn mewn tai i gael  
swydd yn y maes gwaith hwn. Mae llawer  
o sefydliadau’n cyflogi pobl sydd â’r  
agwedd gywir ac yna’n eu hyfforddi.

Gwahanol ffyrdd o fynd ati 
i gael gwaith ym maes tai:

Profiad gwaith. 

Mewn rhai achosion, gall profiad gwaith 
hefyd arwain at swydd â thâl. Gall myfyrwyr 
gysylltu â sefydliadau yn uniongyrchol.  
Y peth gwaethaf y gallant ei ddweud yw ‘na’.

Dysgu trwy wneud. 

Yn aml, bydd llawer o sefydliadau a 
chwmnïau yn cyflogi pobl ifanc ac yn rhoi 
cyfle iddynt ddysgu’r grefft. Gall hyn fynd 
law yn llaw â chymhwyster ffurfiol, lle mae 
unigolyn yn treulio un diwrnod yr wythnos 
yn y coleg.

Cofrestru gydag asiantaeth gyflogi. 

Efallai y bydd unigolyn yn gallu cael swydd 
dros dro ym maes tai ac os yw’n dangos 
brwdfrydedd ac yn dda yn y swydd,  
gallai arwain at swydd barhaol. Hyd yn oed 
os nad yw, gellir ychwanegu’r profiad  
at y CV.

Cyswllt personol. 

Weithiau gall pobl fod yn ddigon ffodus i 
ddod o hyd i waith ar hap. Efallai y byddant 
yn clywed trwy ffrindiau neu deulu bod 
rhywun yn chwilio am lafur achlysurol ar 
safle adeiladu, er enghraifft. Weithiau gall 
gwaith achlysurol a dros dro fel hyn arwain 
at waith tymor hwy.

Ffonio sefydliadau i ofyn a oes unrhyw 
swyddi gwag neu brentisiaethau. 

Os na ofynnwch i chi, chewch chi ddim. 
Efallai y bydd cyflogwyr yn gweld yr agwedd 
ragweithiol hon fel arwydd o frwdfrydedd  
a pharodrwydd i gyflawni’r swydd.

Gwneud cais am swyddi a hysbysebir. 

Gallwch edrych ar hysbysebion swyddi, 
naill ai mewn papurau newydd lleol neu 
genedlaethol, cylchgronau masnach neu’r 
Rhyngrwyd. Y cam nesaf yw cysylltu â’r 
sefydliad a gofyn am ffurflen gais, y dylid ei 
llenwi a’i dychwelyd erbyn y dyddiad cau. 

Gwaith gwirfoddol. 

Mae elusennau yn enwedig yn hoffi 
recriwtio gwirfoddolwyr ac mewn sawl 
achos gall hyn arwain at waith â thâl.
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Meddyliwch am ba bynciau yn yr ysgol neu 
goleg rydych chi’n eu mwynhau? Pa fath o 
waith ydych chi’n meddwl yr hoffech chi ei 
wneud? Ydych chi’n meddwl bod unrhyw 
gyfleoedd yn y sector tai a fyddai’n  
addas i chi? 

Munud i Feddwl…

Awgrymiadau, cysylltiadau 
a chefnogaeth.

Sefydliad Siartredig Tai Cymru - CIH Cymru 
- yw'r sefydliad proffesiynol ar gyfer pobl 
sy'n gweithio ym maes tai. Mae gan y CIH 
adran ar ei wefan i annog a helpu pobl i fynd 
i yrfa ym maes tai.

Gan fod sawl math gwahanol o lwybr gyrfa 
ym maes tai, mae llawer o gyrff proffesiynol 
eraill sy'n darparu cymwysterau perthnasol. 
Er enghraifft:

• Sefydliad Siartredig Personél a 
Datblygu - ar gyfer pobl sydd â 
diddordeb mewn rheoli a datblygu pobl, 
cipd.co.uk.

• Sefydliad Siartredig  
Cysylltiadau Cyhoeddus

• Sefydliad Siartredig Iechyd  
yr Amgylchedd

• Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus  
a Chyfrifyddiaeth

• Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr 
Siartredig (RICS)

Am gyfleoedd gwaith ym maes tai, gweler 
hefyd:
• Gyrfa Cymru - y gwasanaeth gyrfaoedd 

yng Nghymru sy'n cynnig gwybodaeth, 
cyngor ac arweiniad i bobl ifanc

• Gofal ac Thrwsio Cymru - helpu pobl 
hŷn i fyw yn eu cartrefi eu hunain

• Cynghorau Lleol

• Cymorth Cymru - y sefydliad 
cenedlaethol ar gyfer tai â chymorth 
yng Nghymru cymorthcymru.org.uk

• Cymdeithasau Tai

• Inside Housing 

• New Start 

• Recruit3 - dod o hyd i bobl i weithio yn  
y trydydd sector yng Nghymru

• Regeneration  
http://jobs.planningresource.co.uk

• Shelter Cymru sheltercymru.org.uk

• Tai Pawb – sefydliad cydraddoldeb hiliol 
Cymru gyfan taipawb.org.uk

http://cipd.co.uk
http://cymorthcymru.org.uk
http://jobs.planningresource.co.uk
http://taipawb.org.uk


ADDYSGU POBL  
IFANC YNG NGHYMRU 

AM GARTREFEDD A 
digartrefedd

www.sheltercymru.org.uk/addysg


