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Annwyl Ms Burne-Jones 
 
Lleoliad Rheolaeth 10 Wythnos i Raddedigion – Cyllid  
 
Ar ôl gweld eich hysbyseb ar wefan Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth, hoffwn i chi fy ystyried ar 
gyfer y lleoliad uchod. Ar hyn o bryd, rwyf yn fy ail flwyddyn ar gwrs gradd BA (Anrh) Rheolaeth a Chyllid ac 
amgaeaf fy CV at eich sylw. 
 
Mae’r cwrs wedi rhoi cyflwyniad llawn i mi ar egwyddorion rheolaeth. Rwyf wedi dod i ddeall cysyniadau 
dadansoddi cyllid ac felly hefyd y gwaith ymarferol yn ymwneud â chyllid, a’r ffordd y mae cyllid yn bwydo i 
mewn i agweddau eraill ar fusnes a rheoli, tra fo’r modiwlau a ddewisais (Cyllid Rhyngwladol a Dulliau 
Meintioli) yn adlewyrchu fy awydd i ddysgu am ddatblygiad systemau cyllidol ym myd cyfnewid arian.  
 
Yn ogystal, rhoddodd fy mhrofiad gwaith gyda Brown and Black gyfle i mi ddysgu ddatblygu dealltwriaeth 
helaethach o drefniadau gweinyddol ac roeddwn yn falch o’r cyfle i gyfrannu at effeithlonrwydd y swyddfa 
drwy adolygu system amserlennu’r partneriaid — deallaf fod hwn yn parhau i  gael ei ddefnyddio. Datblygodd fy 
sgiliau gweithio-mewn-tîm wrth chwarae hoci gydag (2il) sgwad y Brifysgol ac, fel y sawl a gafodd ei hethol yn 
drysorydd y clwb, rwyf wedi bod yn cydweithio’n dda ag Undeb y Myfyrwyr a swyddogion cyllid y brifysgol. Er 
bod fy aelodaeth o’r Corfflu Hyfforddi Swyddogion yn gofyn am gryn dipyn o fy amser, rwyf wedi dysgu sut mae 
rheolaeth effeithiol o’m gweithgareddau wedi sicrhau fy mod yn gwneud y gorau o’m hamser gan: lwyddo i 
ateb holl ofynion fy modiwlau mewn pryd, cael 2:1 ar gyfartaledd yn fy nghwrs hyd yma a chymryd cyfrifoldeb 
am drefnu taith mynydda y tri chopa ar ran y Corfflu Hyfforddi Swyddogion dros y Flwyddyn Newydd, a fu’n 
llwyddiant ysgubol.  
 
O ganlyniad i ddatblygu amryw o sgiliau yn sgil fy lleoliad byr gyda chwmni o gyfrifwyr lleol, hoffwn nawr gael 
profiad masnachol gyda chwmni rhyngwladol. Byddai cael lle gydag UK Engineering Ltd yn cynnig cyfle 
gwerthfawr a llawn her i mi gydag un o arweinwyr y diwydiant, ac un sy’n cael ei edmygu’n fawr. O ddiddordeb 
yn arbennig yw’r cyhoeddiad diweddar eich bod ar fin ehangu i’r sector amddiffyn; rwy’n awyddus iawn i 
ddysgu rhagor am y sialensau ariannol a rheolaethol a fydd yn codi yn sgil y datblygiadau hynny. Hyderaf y 
gallaf gynnig i chi yr ystod llawn o sgiliau a phrofiadau rwyf wedi eu hennill hyd yn hyn, a fydd yn fy ngalluogi i 
gyfrannu yn effeithiol i’c sefydliad. 
 
Byddwn yn croesawu’r cyfle i drafod y swydd a’r cais yn fanylach, ac edrychaf ymlaen at glywed oddi wrthych.  
 
Yn gywir  
 
 
 
 
 
Sue Thomas (Ms) 
(Amg: CV) 

   


