
“Roedd y brentisiaeth hon yn werth y byd i mi.  Mae wedi fy 
helpu i ddatblygu'n bersonol ac yn broffesiynol. Dw i wedi 
magu hyder ac wedi cael profiad gwerthfawr o weithle mor 
amrywiol a fydd yn fy helpu i dyfu a ffynnu a mentro i yrfa 
gydol oes.”

Tianna Morgan-Seivwright
Prentis Cymorth Swyddfa

Rhaglen Brentisiaethau

Mae Trafnidiaeth Cymru yn falch o 
gefnogi gweithwyr proffesiynol ifanc 
gyda hyfforddiant, datblygiad a chyflog 
wrth iddyn nhw feithrin gyrfa a chael 
profiad gwaith gwerthfawr.

Cyflwynwyd y Rhaglen Brentisiaethau 
ym mis Medi 2019 ac ers hynny rydym 
ni wedi croesawu 38 o brentisiaid atom. 
Mae lansio'r rhaglen hon yn garreg filltir 
bwysig wrth i ni barhau i ddatblygu ein 
strategaeth yrfaoedd a datblygu 
cyfleoedd newydd ar gyfer dysgu a 
gweithio yng Nghymru. 

Mae ein prentisiaid wedi gwneud 
cyfraniad gwerthfawr i Trafnidiaeth 
Cymru. Maen nhw wedi canolbwyntio 
ar amrywiaeth o brosiectau yn ystod eu 
hamser gyda ni, gan ennill profiad wrth 
ddilyn cymhwyster perthnasol.

Yn 2019 roedd hi'n bleser gweld 
dau brentis, Katie Ratcliffe a 
Demi Woodham, yn cyrraedd 
rownd derfynol 'Prentis y 
Flwyddyn' Gwobrau Trafnidiaeth 
Cymru’. Aeth Demi ymlaen i 
ennill y wobr tra llwyddodd Kate 
hefyd i gyrraedd rownd derfynol 
'Prentis y Flwyddyn' Rail Staff 
2019. Wrth fyfyrio ar ei phrofiad, 
dywedodd Demi, "Dw i'n falch o'r 
hyn rwyf wedi llwyddo i'w 
gyflawni ac mor ddiolchgar am y 
cyfle gefais i”.

Yn dilyn llwyddiannau ein 
prentisiaid presennol, mae 
Trafnidiaeth Cymru yn falch o 
gynnig 17 o gyfleoedd 
prentisiaeth newydd. Yn ystod 
Wythnos Genedlaethol 
Prentisiaethau ym mis Chwefror, 
cynhaliodd y tîm adnoddau dynol 
ddiwrnod asesu yn Stadiwm 
Principality i recriwtio'r 
prentisiaid newydd. Yn ystod y 
cyfnod hwn, siaradodd ein 
prentisiaid ag ymgeiswyr am 
fanteision eu profiadau gyda 
Trafnidiaeth Cymru a beth i'w 
ddisgwyl gan y rôl.

Edrychwn ymlaen at ddatblygu'r 
rhaglen i gefnogi gweithlu hyfedr, 
medrus a chymwys.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi 
croesawu 38 o weithwyr proffesiynol ifanc i raglen 
brentisiaeth Trafnidiaeth Cymru (TrC) ac yn cynnig 
17 o gyfleoedd newydd ar hyn o bryd.

“Mae prentisiaethau’n fenter ardderchog i hyrwyddo'r 
diwydiant rheilffyrdd fel lle gwych i weithio, ac er mwyn 
ysbrydoli a datblygu'r genhedlaeth nesaf o weithwyr dawnus.“

Katie Ratcliffe
Prentis Cynllunio Trenau


