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Ffôn/Tel: 01437 765245

Gynghorydd Lles Apeliadau Budd-daliadau
Rhan- Amser
(Ariennir gan Mynediad at Gyfiawnder)
Mae angen gynghorydd profiadol a frwdfrydig I rhoi cynrychiolaeth i gleientiaid mewn
gwrandawiadau tribiwnlys. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi cael profiad
diweddar a pharhaus mewn gwaith cyngor (os yn bosibl, ond nid yn unig, o fewn
Cyngor ar Bopeth) a bydd yn chwaraewr tîm cryf sydd â sgiliau rhyngbersonol
ardderchog.
Bydd yn ofynnol yn y swydd yma i gynnal a chadw ffeiliau cleientiaid, gaeth at
derfynau amser, gallu i ysgrifennu cyflwyniadau apêl a gwybodaeth am weithdrefnau
llys.
Lleoliad

Pensiwn

Swyddfa Hwlffordd, Doc Penfro ac lleoliadau
ymestyn ar draws y Sir
tan 31 Rhagfyr 2018 tymor penodol (yn amodol ar
gwblhau cyfnod prawf o 6 mis)
28 yr wythnos (dros 4 diwrnod)
28 diwrnod (cynnwys gŵyl banc) pro rata
£17,617 yf pro rata
(Cyflog cywir £13,331 yf)
Mae pensiwn gweithle yn gymwys ar ôl 3 mis

Dyddiad cau
Dyddiad cyfweliad

Ionawr 19eg 2018 – 12 canol dydd
Ionawr 30 2018

Hyd Y Swydd
Oriau
Gwyliau blynyddol
Cyflog FTE

Gwybodaeth bellach a ffurflenni cais ar gael gan:
Vani Athithan ~
ebost admin@pembscab.org
Rhif Cyswllt 01437 765245
Sylwer os gwelwch yn dda nad ydym yn derbyn CVs. Rydym yn ymroddedig i weithio i gyflawni
cyfleoedd cyfartal ar gyfer pob grŵp lle gall fod sail gwahaniaethu
Hefyd ym : 38, Stryd Meyrick ~ Doc Penfro ~ SA72 6UT Ffôn/Tel : 01646 686427 ~ Ffacs : 01646 686552
Also at 38, Meyrick Street ~ Pembroke Dock ~ SA72 6UT Ffon/Tel : 01646 686427 ~ Fax : 01646 686552
Awdurdodir a rheoleiddir gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
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