PERFFAITH I
GYFLOGWYR
DATRYSIADAU BUSNES,
PARTNERIAETHAU A
CHYFLEOEDD DRWY ADDYSG

Mae sgiliau, gwybodaeth a gweithlu
brwdfrydig yn gynhwysion hanfodol ar
gyfer cynnal busnes cryf a chystadleuol.
Dyna pam ein bod ni’n Berffaith i Fusnes!

Cyfleoedd
cyllido

Partneriaethau a
Fforymau Cyflogwyr

Hyfforddiant
unigryw i fodloni
eich gofynion

Hyfforddwyr
arbenigol,
canlyniadau
o ansawdd

Amrywiaeth
eang o
gyrsiau
fforddiadwy

Mae gweithio mewn partneriaeth a
chyflogwyr yn golygu ein bod yn deall
yr heriau y mae busnesau lleol a
diwydiant yn eu hwynebu. Rydym yn
cynnig cyrsiau hyfforddi i fodloni eich
anghenion uniongyrchol ac yn datblygu
cwricwlwm y dyfodol er mwyn mynd i’r
afael â phrinder sgiliau.

Mae ein tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr yma i helpu.
Cysylltwch â ni ar 01495 333565 neu e-bostiwch ni employers@coleggwent.ac.uk

DATRYSIADAU
HYFFORDDI
Rydym yn cynnig
cyrsiau mewn:
Adeiladu,
Peirianneg a
Gweithgynhyrchu

Digidol a TGCh

Addysg a Hyfforddiant

Iechyd a Diogelwch

Iechyd a Gofal
Cymdeithasol

Lletygarwch ac Arlwyo

Rheoli Arweinyddiaeth
a Masnach

Lleoliadau hyfforddi ar
draws Gwent neu wedi’u
cynnal ar eich safle
Mae cynghorwyr
Ymgysylltu â Chyflogwyr
yma i gefnogi’ch anghenion
Wrth weithio mewn partneriaeth â
chyflogwyr gall Coleg Gwent sicrhau ein
bod ni’n cefnogi cynnydd yr economi
drwy ddarparu hyfforddiant effeithiol a
chyfleodd i ymgysylltu â chyflogwyr.
Mae ein cyrsiau yn darparu cyflogwyr
ac unigolion, yn rhanbarthau ehangach
Gwent, gyda’r sgiliau a’r wybodaeth
angenrheidiol i helpu busnesau ffynnu yn
ein heconomi rhanbarthol dynamig.
Rydym yn deall gofynion newidiol
diwydiant, datblygiadau technoleg a
blaenoriaethau economaidd a diwydiannol
y rhanbarth, yn ogystal â’r heriau dyddiol
y mae busnesau yn eu hwynebu. Trwy
weithio mewn partneriaeth, gallwn
gefnogi twf eich sefydliad drwy ddarparu
hyfforddiant effeithiol ac archwilio
cyfleodd newydd drwy ein rhaglen
Ymgysylltu â Chyflogwyr.

Mae ein tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr yma i helpu.
Cysylltwch â ni ar 01495 333565 neu e-bostiwch ni employers@coleggwent.ac.uk
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Pam dewis
Coleg Gwent?
Fel un o’r colegau sy’n
perfformio orau yng Nghymru
rydym yn ceisio sicrhau
llwyddiant, ac yn sicr eich
bod chithau hefyd. Mae
gennym hanes o weithio
gyda chyflogwyr a darparu
canlyniadau.

MANTEISION YMGYSYLLTU
Â CHYFLOGWR
Gall partneriaeth â Choleg Gwent ddod â buddion enfawr i’ch busnes. Byddwch hefyd yn
helpu i lunio ein cwricwlwm, lleihau bylchau sgiliau, datblygu technolegol ac arfogi ein
dysgwyr â’r sgiliau meddal sydd eu hangen i fod yn ‘barod am waith’; darparu piblinell
dalent yn y dyfodol i chi. Gallwch wneud hyn trwy:

Brentisiaethau

Profiad gwaith
a lleoliadau

Darparu
dosbarthiadau
meistr

Darlithwyr
gwadd a
gweithdai

Mentora
a chodi
uchelgeisiau

Digwyddiadau
gyrfaoedd a
chyfleoedd
recriwtio

Briffiau byw,
prosiectau a
chomisiynau

Dylunio
cwricwlwm
ar y cyd

Mae ein tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr yma i helpu.
Cysylltwch â ni ar 01495 333565 neu e-bostiwch ni employers@coleggwent.ac.uk

CYLLIDO
Rydym yn gweithio gyda nifer o gyrff ariannu
lleol a chenedlaethol ac mae ganddynt ystod
o opsiynau sydd ar gael i’ch helpu i gyflawni
eich nodau. Bydd ein cynghorwyr profiadol
yn eich tywys trwy’r opsiynau i’ch helpu i
ddod o hyd y ffit cywir ar gyfer eich busnes.
Maent yn cynnwys cyllid Uwchsgilio @
Gwaith, cyllid Prentisiaeth, Cynllun
Gweithredu ar Ddiswyddiadau a Chyswllt
Ffermio.

PRENTISIAETHAU
Mae prentisiaethau yn wych i fusnesau ac
mae’r canlyniadau gan y cyflogwyr rydym
yn gweithio â nhw yn dweud y cyfan...

86%

Mae 86% o gyflogwyr
wedi dweud fod
prentisiaethau wedi
datblygu sgiliau
oedd yn berthnasol
i’r sefydliad

78%

Dywedodd 78% bod
cynnydd mewn
cynhyrchiant

90%

Mae 90% o
brentisiaid yn aros
yn eu gweithle
ar ôl cwblhau’r
brentisiaeth

Gallwn deilwra rhaglen hyfforddi
Prentisiaeth ar gyfer eich anghenion
penodol, ac os yw eich busnes yng
Nghrymu, gallwch fanteisio ar y rhaglen
am DDIM!
Mae llawer o lwybrau ar gael:
adeiladu, peirianneg,
iechyd a gofal
cymdeithasol.

Am ragor o wybodaeth, ewch i
www.coleggwent.ac.uk/employers

Mae ein tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr yma i helpu.
Cysylltwch â ni ar 01495 333565 neu e-bostiwch ni employers@coleggwent.ac.uk

5

RHWYDWEITHIAU
CYFLOGWYR
Ymunwch â Fforwm Cyflogwyr Coleg Gwent i gydweithio â busnesau eraill
yn eich diwydiant. Mae’n rhoi cyfle i chi a chyflogwyr lleol, rhanbarthol a
chenedlaethol rannu barn ynglŷn â’r ffordd orau o baratoi ein dysgwyr ar gyfer
gwaith a’ch cefnogi chi wrth wella sgiliau eich staff. Byddwch yn ein helpu i
siapio ein cwricwlwm, deall eich anghenion a’ch darparu â gweithwyr y dyfodol.

Ond peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig, edrychwch
ar beth mae ein partneriaid yn ei ddweud:

“Mae Coleg Gwent wastad wedi bod yn gystadleuol o ran prisio, yn hyblyg

o ran eu hymagwedd at hyfforddiant a darpariaeth i weddu i anghenion ein
busnes. Maent yn darparu cyrsiau ar y safle yn nifer o’n lleoliadau ac mae
ganddynt gyfleusterau helaeth a modern.

”

Kev Branfield, Rheolwr Hyfforddi Fflyd i Trafnidiaeth Cymru

Cysylltwch â ni
Gallwch ymweld ag adran
Cyflogwyr ein gwefan
www.coleggwent.ac.uk/employers

Mae ein tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr yma i helpu.
Cysylltwch â ni ar 01495 333565 neu e-bostiwch ni employers@coleggwent.ac.uk

