
Rydym yn recriwtio 
Dewch i weithio i ni

Byddwch yn rhan o dîm rhyfeddol 

o bobl, gan wneud gwahaniaeth i 

fywydau ein pobl fwyaf agored i

niwed yn y gymuned.
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Amdano Llesiant Delta

Yn Llesiant Delta, ein nod yw cefnogi ein pobl fwyaf agored i  niwed yn

y gymuned i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi am gyfnod hirach gan

 ddefnyddio'r offer Gofal trwy Gymorth Technoleg (TEC) diweddaraf.

Trwy'r dull rhagweithiol ac ataliol hwn a chymorth digidol, mae hyn yn

ein helpu i nodi unrhyw faterion iechyd a llesiant posibl mor gyflym â

phosibl gan sicrhau bod y cymorth cywir yn cael ei ddarparu i atal

 argyfwng.

Sefydlwyd y cwmni, a fu’n weithredol am dros 30 mlynedd fel

gwasanaeth Llinell Gofal Cyngor Sir Caerfyrddin gynt, yn 2018 ac mae

bellach yn gweithredu fel Cwmni Masnachu Awdurdod Lleol, sy'n eiddo

i'r cyngor o hyd.

Mae ein gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth cwbl ddwyieithog

yn sicrhau bod cleientiaid yn gallu cael y cymorth a'r gefnogaeth gywir

24/7, os bydd eu hangen arnynt, gan eu galluogi i fyw'r bywyd y maent

ei eisiau. Rydym hefyd yn cefnogi galwadau brys y tu allan i oriau ar gyfer

sawl awdurdod lleol a chymdeithas dai.

Delta CONNECT

Mae ein gwasanaeth CONNECT yn wasanaeth llinell bywyd a theleofal

gwell. Mae hefyd wedi bod yn cefnogi ein pobl fwyaf agored i niwed yn

y gymuned ledled Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion.

Trwy'r gwasanaeth cymorth cofleidiol hwn, mae ein tîm yn ymateb i

 argyfyngau yn y cartref ac yn rhoi cymorth wedi'i deilwra i'r rhai sydd ei

angen trwy offer TEC pwrpasol, galwadau llesiant, mynediad at dîm

ymateb 24/7 a chymorth digidol.

Ariannwyd y prosiect peilot hwn gan Gronfa Trawsnewid Llywodraeth

Cymru gan alluogi Bwrdd Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru i weithio

gyda'i gilydd i helpu i lunio dyfodol gwasanaethau iechyd a gofal

 cymdeithasol ledled gorllewin Cymru. Ers lansio’r gwasanaeth ym mis

Mawrth 2020, mae CONNECT wedi rhoi cymorth i dros 3,000 o bobl

drwy becynnau cymorth wedi'u teilwra.

t t

2 I gael mwy o wybodaeth am Llesiant Delta a sut mae'r gwasanaeth CONNECT wedi    b           
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Beth yw manteision gweithio gyda ni?

Mae llawer o fanteision yn gysylltiedig â gweithio i Llesiant Delta, gan
gynnwys:

 Rydym yn cynnig gweithio hyblyg gan ein bod yn deall 

pwysigrwydd cael y cydbwysedd gwaith/bywyd cywir i weddu i'ch

anghenion unigol

 Rolau amser llawn a rhan-amser ar gael

 Sifftiau ychwanegol ar gael i gynyddu eich cyflog.

 Swydd foddhaus gan wybod eich bod yn gwneud gwahaniaeth 

i'ch cymuned leol

 Cyfleoedd i symud ymlaen i rolau eraill o fewn y tîm neu'r swyddi 

uwch, os dymunwch, gan eich helpu i ddatblygu eich sgiliau 

personol eich hun ymhellach

 Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â thîm gwych sy'n gweithio 

gyda'i gilydd i ddarparu'r gwasanaeth gorau

P'un a oes gennych brofiad o weithio ym maes gofal cymdeithasol,
gwybodaeth am ofal drwy gefnogi anwyliaid, wedi ymddeol ar hyn o bryd
ond bod gennych y sgiliau cywir a allai fod o fudd i wasanaeth sy'n cefnogi
ein pobl fwyaf agored i niwed, neu a allai fod yn awyddus i gael profiad
gwaith gwerthfawr tuag at eich astudiaethau addysgol, mae gennym
gyfleoedd i ddiwallu anghenion pawb.

t t

3I gael mwy o wybodaeth am Llesiant Delta a sut mae'r gwasanaeth CONNECT wedi    bod yn rhoi cymorth i’n cleientiaid gwerthfawr, ewch i www.llesiantdelta.org.uk 
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Mae amrywiaeth eang o rolau ar gael yn Llesiant Delta gan gynnwys

Swyddogion TEC, Ymgynghorwyr, Swyddogion Llesiant Cymunedol,

Ymatebwyr Cymunedol, rolau cymorth digidol a llawer mwy.

Darllenwch ymlaen i ddysgu mwy a chlywed beth sydd gan ein staff

i'w ddweud am yr hyn maen nhw'n ei hoffi fwyaf am eu swyddi…

Swyddog Gofal trwy Gymorth Technoleg 

Ymhlith y cyfrifoldebau allweddol mae:

 Asesu anghenion cleientiaid i gael gwybod pa wahanol fathau o 

offer TEC y gallent elwa ohonynt i’w helpu i fyw'n annibynnol am 

gyfnod hirach.

 Gan weithio'n agos gydag arbenigwyr TEC, 

gweithwyr proffesiynol, gwasanaethau 

cymorth cymunedol, cleientiaid a'u 

teuluoedd, gallant ddarparu amrywiaeth o 

offer TEC wedi'u teilwra i anghenion 

penodol unigolion.

 Gosod amrywiaeth eang o offer TEC yng 

nghartrefi unigolion gan roi tawelwch meddwl i anwyliaid a'u 

teuluoedd bod cymorth ar gael 24/7, os bydd ei angen arnynt.

Rydw i wedi gweithio fel Swyddog TEC ers 11 mlynedd. 

Rwy'n cael llawer o foddhad yn fy rôl oherwydd gallaf wneud

gwahaniaeth i fywydau pobl. Mae gen i dîm cefnogol iawn ac

rydw i wir yn teimlo bod Delta fel sefydliad yn gwneud 

gwahaniaeth i fywydau pobl agored i niwed yn ein 

cymuned.
Swyddog TEC Leonora
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Swyddog Digidol

Ymhlith y cyfrifoldebau allweddol mae:

 Helpu cleientiaid  i ddefnyddio'r technolegau digidol diweddaraf 

yn eu cartrefi i fonitro eu hiechyd a chadw mewn cysylltiad â 

ffrindiau a theulu.

 Gweithio'n agos gydag aelodau'r tîm i ddarparu dyfeisiau digidol 

priodol ar gyfer cleientiaid, eu gosod ac yna helpu cleientiaid i 

ddechrau eu defnyddio.

 Helpu partneriaid ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i ddatblygu

gwasanaethau newydd ac atebion digidol i gleientiaid.

Swyddog Llesiant Cymunedol

Ymhlith y cyfrifoldebau allweddol mae:

 Cefnogi gwasanaeth Delta CONNECT trwy asesu cleientiaid ac 

yna trefnu gosod offer TEC.

 Gwneud galwadau llesiant i sicrhau bod lles a llesiant cleientiaid yn

cael eu monitro'n rheolaidd a nodi anghenion ychwanegol cyn 

ynted â phosibl i atal argyfwng. 

Rwy’n mwynhau gweithio gyda thîm Llesiant Delta yn fawr

iawn ac i mi, y rhan fwyaf gwerthfawr yw pan fydd cleient

nad yw erioed wedi defnyddio technoleg o’r blaen yn dechrau

defnyddio ein dyfeisiau i siarad â’i deulu ar WhatsApp 

neu’n ymuno â grŵp o ffrindiau ar-lein.
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 Darparu Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth ynghylch 

gwasanaethau cymorth lleol eraill a allai fod o fudd a gwneud 

atgyfeiriadau am gymorth pellach, os oes angen.

 Gweithio'n agos gyda'n tîm TEC a gweithwyr proffesiynol eraill 

i sicrhau bod cleientiaid yn cael y cymorth priodol yn ôl yr angen.

Tîm Ymateb Cymunedol

Ymhlith y cyfrifoldebau allweddol mae:

 Cynorthwyo cleientiaid 24/7 o ran cwympiadau nad ydynt yn 

achosi anaf gartref trwy ein gwasanaeth Delta CONNECT gan eu 

galluogi i osgoi cyfnodau diangen yn yr ysbyty.

 Addasu i unrhyw sefyllfa benodol a darparu gwasanaeth parchus 

ac urddasol bob amser, a rhoi tawelwch meddwl i unigolion a'u 

teuluoedd gan eu bod yn gwybod bod help wrth law bob amser os 

bydd angen.

 Gweithio mewn partneriaeth â'r bwrdd iechyd lleol i ddarparu 

gwasanaeth pontio newydd i roi cymorth i wardiau ysbytai o ran 

rhyddhau cleifion yn gynnar, mynd â chleifion adref a darparu gofal

hanfodol iddynt nes bod eu pecyn gofal ailalluogi ar waith.

 Cefnogi'r gwasanaeth ambiwlans lleol i helpu i leddfu’r galw mawr 

yn sgil cwympiadau nad ydynt yn rhai brys gartref.

Fel Swyddog Llesiant Cymunedol, rwy'n cael boddhad o weld
gwerthfawrogiad y cleientiaid rwy'n eu helpu i aros yn ddiogel
ac yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Mae’r swydd yn rhoi
llawer o foddhad i mi o wybod fy mod yn gwneud gwahaniaeth
i bobl ac yn cynnig diogelwch a sicrwydd nid yn unig i 
gleientiaid, ond i'w teuluoedd. Rwy'n gweithio mewn tîm
cefnogol sy'n cynnig help a chyngor pryd bynnag y bo angen.
Mae fy rheolwyr llinell yn gefnogol iawn ac rwy’n gwybod 
y gallaf ddibynnu arnynt am gyngor ac arweiniad .

Swyddog Llesiant Cymunedol Louise 
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Ymgynghorydd (Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth)

Ymhlith y cyfrifoldebau allweddol mae:

 Un pwynt mynediad ar gyfer unrhyw ymholiadau ynghylch 
gwasanaethau cymdeithasol i oedolion yn Sir Gaerfyrddin.

 Darparu Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth perthnasol a chywir i 
gleientiaid i gefnogi anghenion penodol pobl gan sicrhau eu bod yn
cael y cymorth cywir pan fydd ei angen arnynt fwyaf.

 Hyrwyddo ac annog byw'n annibynnol trwy atgyfeirio at 
sefydliadau'r Trydydd Sector a gwasanaethau ataliol eraill, megis 
Delta CONNECT, i alluogi person i fyw gartref yn annibynnol gyda 
chymorth amrywiaeth eang o dechnoleg gynorthwyol.

 Gwneud atgyfeiriadau ar gyfer gwasanaethau statudol ychwanegol
yn ôl yr angen.

Mae fy swydd yn golygu fy mod i'n cael cyfle i feithrin 
perthnasoedd y gellir ymddiried ynddynt gyda chleientiaid 
a'u teuluoedd ac fel tîm rydyn ni'n dod yn gyfarwydd â'u
hanghenion yn gyflym. I rai efallai mai fi yw'r unig wyneb
maen nhw'n ei weld drwy'r dydd. Efallai mai’n sgwrs ni fydd yr
unig sgwrs y mae'r person hwnnw wedi'i chael ers dyddiau.
Mae Covid wedi cael effaith enfawr ar bobl agored i niwed yn
y gymuned ac mae unigrwydd wedi bod ar ei waethaf. I mi,
dyma’r amser mwyaf gwerthfawr yn fy mywyd gwaith i gyd.
Fel tîm, rydyn ni wedi mynd yr ail filltir i geisio gwneud y
cyfnod hwn yn haws i’r rhai sydd wedi bod ein hangen 
fwyaf a byddwn yn parhau i wneud hynny.

Ymatebydd Cymunedol Laura 

Yr hyn rwy’n ei garu am fy swydd yw fy mod yn gallu cefnogi

rhywun i wneud gwahaniaeth yn ei sefyllfa bresennol a’i 

helpu i gael yr offer cywir ar gyfer byw’n annibynnol.

Ymgynghorydd (Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth) Kylie
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Ymgynghorydd

Ymhlith y cyfrifoldebau allweddol mae:

 Bod yn aelod allweddol o dîm Llesiant Delta gan ddarparu 
gwasanaeth o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar y cwsmer.

 Rhoi gwasanaeth 24 awr i'r cwsmeriaid sy'n gysylltiedig â 
gwasanaeth Llesiant Delta ac i eraill sy'n gysylltiedig â'r system 
Unig Weithiwr, ynghyd â chynnal canolfan galwadau brys y Tu 
Allan i Oriau ar gyfer adrannau ar draws yr awdurdod a 
phartneriaid allanol.

 Cefnogi'r broses o fonitro amrywiaeth eang o offer Tele-iechyd a 
thechnolegau newydd eraill â lefelau uchel o gywirdeb.

Mae rôl Ymgynghorydd Llesiant Delta yn newid yn gyflym ac
yn gyflym, gyda phob tasg yn wahanol i'r un olaf. Mae'r rôl yn
cynnig cyfle i ddefnyddio deinameg a sgiliau rhyngbersonol,
gan roi teimlad gwirioneddol o foddhad i chi eich bod chi'n
gwneud gwahaniaeth i fywydau unigolion sy'n agored i niwed.
Mae’r tîm yn unigolion o’r un anian, yn canolbwyntio ar gael
effaith gadarnhaol ar rai o rai mwyaf bregus Cymru. Mae
darparu'r achubiaeth hon i'n defnyddwyr gwasanaeth yn
hynod foddhaol.

Ymgynghorydd Beckie
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Dyma beth mae rhai o'n cleientiaid a'u teuluoedd wedi'i ddweud

am y cymorth a gawsant trwy Llesiant Delta a'n gwasanaeth

 CONNECT rhanbarthol:

Adborth Cleientiaid

Roedd Nancy, sy'n 94 oed ac yn un o gleientiaid CONNECT, wedi bod yn
defnyddio’r uned gartref Llinell Bywyd a'r larwm gwddf ers sawl blwyddyn
er mwyn ei galluogi hi i fyw'n ddiogel yn ei chartref ei hun. Mae hyn wedi
rhoi tawelwch meddwl i'w theulu bod help wrth law bob amser ond pan
ddechreuodd cyfyngiadau symud Covid-19 ym mis Ebrill 2020, roedd ei
mab John a'i merch yng nghyfraith Catherine yn awyddus iawn i Nancy gael
mynediad i fwy o wasanaethau gan Delta CONNECT.

Trwy'r gwasanaeth derbyniodd alwadau llesiant a llechen ddigidol i’w helpu
i gadw mewn cysylltiad â'i hanwyliaid yn rhithwir, a gafodd effaith
 gadarnhaol iawn ar ei llesiant, yn enwedig yn ystod cyfnod y cyfyngiadau
symud. Mae'r llechi wedi'u gosod i sicrhau bod defnyddwyr yn gallu cyrchu'r
apiau y byddant yn eu defnyddio fwyaf yn hawdd. Mae Nancy yn ei
 defnyddio ar gyfer galwadau WhatsApp i'w hŵyr, a symudodd i Ganada
ychydig cyn y cyfyngiadau symud.

Astudiaeth Achos

9

t t

Dywedodd Catherine: Mae'r system Llinell Bywyd yn werthfawr 
dros ben oherwydd mae'n rhoi tawelwch meddwl i Nancy ac i ni. Mae
hi wedi defnyddio'r llinell bywyd ychydig o weithiau pan oedd hi'n
teimlo'n benysgafn, wedi cwympo neu wedi cael strôc fach ac mae hi
dim ond yn ei thynnu i fynd i'r gawod. Rydym yn byw yn eithaf agos
ond os ydyn ni'n bwriadu mynd i ffwrdd am ychydig, gallwn ni 
gofrestru aelodau eraill o'r teulu i gael negeseuon rhybuddio 
os oes angen. 
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Ymateb Cymunedol
“Mae eich tîm ymateb wedi helpu fy mam ddwywaith ers iddi ymuno
â CONNECT. Diolch am yr holl gefnogaeth rydych chi wedi'i darparu
yn ystod hyn, rydyn ni'n ddiolchgar iawn.” 

Galwadau Llesiant
“Rwy’n ddiolchgar iawn am y gefnogaeth y mae Delta yn ei chynnig.
Rwy'n credo bod staff yn wirioneddol ofalgar ac rwy'n credu hyn
 oherwydd fy ngalwadau lles.”

Cefnogaeth ddigidol
“Mae'r gwasanaeth wedi bod yn fendith ers tair cenhedlaeth o'n
teulu. Pan roddodd Delta dabled i fy mam-yng-nghyfraith, mae hi yn
nawr mwynhau galwadau fideo hyfryd gyda'i ŵyr. Gall hi hefyd
wrando i'w hoff gerddoriaeth ar YouTube ac ers i Delta osod oriel ar
ei thabled, mae'n treulio oriau'n edrych trwy luniau teulu. Mae wedi
bod  mor gadarnhaol iddi hi ac i ni.”

TEC
“Gwnaeth yr amynedd a'r ystyriaeth a ddangosodd eich Swyddog
Technoleg at fy mam rhoi argraff fawr arnaf. Mae'r gwasanaeth wedi
bod yn rhagorol o'r dechrau i'r diwedd.”

10

Darganfyddwch beth mae rhai o'n cleientiaid wedi'i
ddweud am y gefnogaeth a gawsant trwy ein
Gwasanaeth CONNECT:
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Cefnogi annibynnol byw

am fwy o amseri
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Gallwch gael gwybod a yw gyrfa gyda Llesiant Delta yn addas i chi trwy

edrych ar ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd i gael mwy

o fanylion am y gwahanol rolau sydd gennym i'w cynnig ar hyn o bryd

ac yna dechrau eich cais ar-lein heddiw.

Rydym eisiau clywed gennych!
Wrth i'n busnes barhau i dyfu, i gefnogi'r galw cynyddol ym maes gofal
cymdeithasol, mae gennym lawer o gyfleoedd ar y gweill i ymuno â'n
tîm. Os ydych chi'n credu bod gennych y sgiliau a'r profiad cywir i gefnogi
ein pobl fwyaf agored i niwed yn y gymuned, byddem wrth ein boddau'n
clywed gennych.

Anfonwch eich CV at: vacancies@deltawellbeing.org.uk a phan fydd y
rôl gywir ar gael, gallwn roi gwybod i chi er mwyn i chi wneud cais.

Gallwch ein ffonio ar 0300 333 2222 i gael gwybod mwy am unrhyw un
o'r swyddi y mae gennych ddiddordeb ynddynt pan fyddant ar gael. 

Peidiwch ag oedi, gwnewch gais gyda ni heddiw ar 

www.llesiantdelta.org.uk/swyddi-a-gyrfaoedd/ 

Gallwch hefyd ein dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol!

Cysylltwch â ni

0300 333 2222 

www.llesiantdelta.org.uk | www.deltawellbeing.org.uk

info@deltawellbeing.org.uk 

@Deltawellbeing 

Llesiant Delta Wellbeing

Llesiant Delta Wellbeingin
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Recruitmant Booklet Welsh v6:Layout 1  19/09/2021  10:04 pm  Page 12




