Eich Dyfodol mewn Gwasanaethau Ariannol
Rydym ni nawr yn recriwtio 40 o raddedigion talentog i
ymuno â’n Rhaglen 2017 – 2019 mawr ei bri.

A ydych chi eisiau elwa ar brofiad dysgu a datblygu wedi’i
deilwra’n arbennig?
Os oes gennych chi radd 2.1 mewn unrhyw ddisgyblaeth ac yn gallu dangos eich bod chi’n
benderfynol o lwyddo a bod gennych chi’r agwedd a’r cadernid i wneud hynny, anfonwch
eich CV a llythyr eglurhaol yn nodi eich diddordeb yn y Rhaglen, yn electronig at Annette
Worrall, Rheolwr Cyswllt Graddedigion, WFSGP@callcentrewales.co.uk neu drwy’r post i Raglen
Graddedigion Gwasanaethau Ariannol Cymru, 13, Bradenham Place, Penarth, CF64 2AG
Mae croeso i chi gysylltu â ni os ydych chi angen cyngor neu arweiniad pellach.
Bydd ymgeiswyr a ddewisir ar gyfer y rhestr fer yn ymgymryd â phrawf ar-lein a chyfweliad
dros y ffôn. Os byddant yn llwyddiannus, gwahoddir ymgeiswyr i Ganolfannau Asesu 		
yng Nghaerdydd.
Mae’r rhaglen hon dim ond yn gweithio gyda sefydliadau sy’n hyrwyddo amrywiaeth ac
yn parchu unigoliaeth. Rydym ni’n gwerthfawrogi’r gwahanol gefndiroedd, profiadau,
safbwyntiau, credoau a diwylliannau y mae unigolion yn eu cyfrannu at y rhaglen 		
i’w chyfoethogi.

Ceir rhagor o wybodaeth yn:
http://www.buzzwales.com/graduate-programme/ Twitter @WelshFSgrads
Sianel YouTube https://www.youtube.com/channel/UCoD7sxCKzXAH8TqouZvgXoA

Ar gyfer y dylanwadwyr, yr herwyr, a’r deallusion. Dyma raglen unigryw ar gyfer unigolion sy’n
dymuno cael eu herio, cael profiad gwaith hynod werthfawr ac ennill cymhwyster academaidd.
Mae eich cam gyrfaol cyntaf yn un pwysig ac rydym ni’n cynnig dechrau da er mwyn i chi ddod
o hyd i’ch llwybr gyrfaol, eich talent a’ch cryfderau, lle gallwch wneud argraff a sicrhau eich
dyfodol yn y diwydiant.

Cefnogir gan:

Ariennir Rhaglen Graddedigion Gwasanaethau Ariannol Cymru
yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.
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Camu ymlaen yn eich gyrfa

Mae Rhaglen Graddedigion Gwasanaethau Ariannol
Cymru yn bartneriaeth unigryw rhwng cyflogwyr
gwasanaethau ariannol, y byd academaidd a
Fforwm Gwasanaethau Ariannol Cymru, a ariennir
gan yr UE. Ei bwriad yw creu cronfa dalent i
gefnogi’r sector sy’n tyfu yng Nghaerdydd.
Dewis Gyrfa
Y cyfle i gael blas ar amrywiaeth eang o yrfaoedd a diwylliannau corfforaethol a dod o hyd i’ch
cryfderau a meysydd arbenigol drwy 4 lleoliad gwaith, 6 mis o hyd.
Rydym ni’n cynnig lleoliadau gwaith ym meysydd risg, cydymffurfio, marchnata, Adnoddau
Dynol, rheoli cyfrifon masnachol, datblygu cynnyrch, arloesi, rheoli prosiectau ac ati, o fewn
sefydliadau rhyngwladol a BBaCh. Cewch gyfle i newid eich lleoliad gwaith sawl gwaith gan eich
galluogi i ymchwilio i’r meysydd o fewn Gwasanaethau Ariannol sy’n addas ar eich cyfer chi.
“Nid wyf yn credu bod llawer o raddedigion yn sylweddoli faint o gyfleoedd gwahanol
sydd ar gael mewn gwasanaethau ariannol yng Nghymru. Mae’r cyfle i roi cynnig ar
wahanol swyddi wedi bod yn gyfle da iawn i mi ddysgu mwy am y gwahanol feysydd a geir
o fewn gwasanaethau ariannol. Yn sicr, mae rhywbeth at ddant pawb.”

2 Flynedd o Hyfforddiant a
Phrofiad Cyflogedig
Hyfforddiant a phrofiad gwaith ar lefel uchel
wedi’u cynllunio i herio ac i ymestyn a’u darparu
gan gyflogwyr gwasanaethau ariannol arweiniol.
“Rwyf wedi cael profiad gwych hyd yn hyn.
Rwyf yn chwarae rhan weithredol mewn
prosiectau parhaus megis awtomeiddio a
gwella systemau presennol, a gweithredu
system newydd ar gyfer rheoli trysorlys. Rwyf
hefyd wedi cael y cyfle i deithio a chwrdd â’r
timau sy’n gweithio y tu allan i weithredoedd
y DU. Mae’n fy helpu i lunio gweledigaeth o’r
llwybr gyrfa yr wyf eisiau ei ddilyn.”
“Bydd diwrnod arferol i mi yn cynnwys gwirio
gofynion benthyciadau a chysylltu â banciau
yn y bore, a chyflawni swyddogaeth fwy
dadansoddol yn y prynhawn, gan gynnwys
defnyddio’r derfynell Bloomberg i ddod o
hyd i gyfartaledd y gyfnewidfa arian tramor
a chyfraddau LIBOR ar gyfer y mis”.

Cyfle gwych i raddedigion gamu ymlaen yn eu gyrfa gyda’r sgiliau a’r agwedd gywir, a’r
cyfle i adeiladu rhwydwaith mawr o gysylltiadau ymhlith uwch swyddogion. Ein bwriad yw
sicrhau swyddi parhaol i bob un o’n graddedigion.
“Ar ôl deufis yn rhan o’r Rhaglen Raddedigion, llwyddais i gael swydd barhaol yn
Atradius fel Gwarantydd. Rwyf wrth fy modd fy mod wedi cael fy mhenodi, sy’n mynd i
fy ngalluogi i ddatblygu fy ngyrfa yn y sector risg, dysgu sgiliau newydd, cael fy herio,
gweithio gyda thîm rhagorol a bod yn rhan o gwmni proffesiynol sy’n tyfu”

Cymorth ac Arweiniad

Cyfrifoldeb Cymdeithasol Unigol

Amgylchedd hynod gefnogol.
Cewch eich neilltuo i fentor a fydd
yn rhoi hyfforddiant a chyngor i
chi yn eich gwaith a bydd Rheolwr
Cyswllt yn cefnogi eich lles a’ch
cynnydd parhaus.

Byddwch chi’n helpu i ysbrydoli myfyrwyr a
graddedigion eraill i ystyried gyrfaoedd o fewn y
diwydiant drwy drefnu Cynhadledd Cyllid Cymru
a gynhelir bob dwy flynedd, a manteisio ar lawer
o gyfleoedd gwirfoddoli cysylltiedig eraill.

“Gwellodd fy sgiliau cyfathrebu
a thechnegol yn aruthrol ac
mae hyn o ganlyniad i gael
adolygiadau rheolaidd gyda
mentoriaid / rheolwyr ac un
maes allweddol y mae’r cynllun
yn canolbwyntio arno yw
datblygiad”

“Roedd trefnu Cynhadledd Cyllid Cymru yn
brofiad dysgu gwych, gan ddatblygu sgiliau
newydd yn ymwneud â chynllunio, gwaith
tîm, marchnata, gwerthu ac ati. Rydym ni
hefyd yn falch o fod wedi codi miloedd o
bunnoedd i elusen, a’n bod ni, gobeithio,
wedi ysbrydoli nifer o fyfyrwyr eraill i
ystyried gyrfaoedd yn y diwydiant”

Cyflawniad Academaidd
MSc mewn Rheoli Gwasanaethau
Ariannol a ariennir yn llawn, gan
eich galluogi i ddysgu, a defnyddio
gwybodaeth academaidd a
damcaniaeth am reoli risg,
dadansoddi busnes ac arwain a
rheoli yn eich prosiectau gwaith.
“Mae’r gallu i astudio MSc
wedi’i ariannu’n llawn yn
golygu datblygu heb ddyled!
Rwy’n mynd i’r brifysgol yng
Nghaerdydd bob pythefnos,
ac mae’r aseiniadau yn bennaf
wedi’u seilio ar fy ngweithle.
Mae’n ffordd wych o ddefnyddio’r
hyn yr wyf wedi’i ddysgu yn
y brifysgol yn yr amgylchedd
gwaith.”

Cyfeillgarwch!
Grŵp mawr o ffrindiau – mae
ein graddedigion yn cwrdd yn
gymdeithasol yn rheolaidd ac yn
cefnogi ei gilydd.
“Y peth gwych am y cynllun
hwn yw bod cyfle yn aml i
gwrdd â graddedigion eraill yn
gymdeithasol gyda’r nos, sy’n
ffordd wych o orffen diwrnod
prysur o waith caled!”
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