Prawf Ar-lein – Prawf Barn Sefyllfaol (SJT).
Mae'r prawf ar-lein sy'n rhan o'r dull recriwtio ar gyfer y swyddi gwag hyn yn brawf
pwrpasol ac fe'i cynlluniwyd yn benodol i fesur y sgiliau a'r galluoedd sy'n ofynnol ar
gyfer swydd Anogwr Gwaith yr Adran Gwaith a Phensiynau.
Ar ôl cyflwyno'ch cais am y swydd, byddwch yn derbyn dolen trwy e-bost i gael
mynediad i'r prawf ar-lein. (Gallwch hefyd gyrchu'r ddolen hon trwy'ch canolfan
gwneud cais i ymgeiswyr).
Rhaid cwblhau a chyflwyno’r prawf erbyn y dyddiad cau a ddangosir yn y gwahoddiad.
Os na fyddwch yn cyflwyno'ch prawf wedi'i gwblhau cyn i'r dyddiad cau ddod i ben, ni
fydd eich cais yn symud ymlaen.
Bydd gennych 40 munud i gwblhau’r prawf. Mae amserydd sy'n weladwy wrth i chi
weithio trwy'r prawf i'ch helpu i reoli'ch amser. Yn ystod y prawf byddwch yn cael rhai
sefyllfaoedd damcaniaethol, sy'n berthnasol i swydd Anogwr Gwaith yr Adran Gwaith
a Phensiynau.
Mae gan bob un o'r sefyllfaoedd nifer o opsiynau ymateb i chi eu graddio ar raddfa
rhwng hynod ddymunol ac annymunol dros ben. Rydym yn argymell yn gryf eich bod
yn darparu ymateb i bob un o'r opsiynau a ddangosir ar gyfer pob sefyllfa.
Darperir arweiniad pellach pan gyrhaeddwch y prawf. Byddwch yn cael
cwestiwn ymarfer i roi cynnig arno cyn i chi ddechrau'r prawf ei hun.
Cyfweliad Fideo Wedi'i Recordio Ymlaen Llaw
Gwahoddir ymgeiswyr sy'n llwyddo yn y prawf ar-lein ac yn cyrraedd y safon ofynnol
o'u ffurflen gais i gymryd rhan mewn cyfweliad fideo wedi'i recordio ymlaen llaw. Gellir
cyrchu'r ddolen ar gyfer eich cyfweliad gan ddefnyddio Microsoft Teams a llwyfan
LaunchPad* , bydd eich dolen cyfweliad yn cael ei e-bostio atoch. Gallwch hefyd
gyrchu'r ddolen hon trwy'ch canolfan gwneud cais i ymgeiswyr.
Wrth gyrchu eich dolen prawf i'r system LaunchPad, gwnewch yn siŵr eich bod yn
defnyddio porwr rhyngrwyd fel Google Chrome neu Microsoft Edge gan y bydd hyn yn
lleihau materion technegol. Gofynnir i chi ddilysu eich cyfeiriad e-bost ac ystyried a
chytuno ar y datganiadau preifatrwydd.
Pan yn eich dolen cyfweliad, byddwch yn gallu gweld fideo yn egluro sut mae'r broses
yn gweithio a beth i'w ddisgwyl. Mae help a chyngor manwl ar sefydlu'ch camera, sain
a'r amgylchedd a chwestiwn ymarfer y gallwch ei weld a recordio ymatebion iddo
gymaint o weithiau ag y dymunwch. Nid yw ymatebion i’r cwestiwn ymarfer yn cael eu
gweld na'u sgorio gan DWP
Efallai y byddwch yn ei chael hi'n anodd canolbwyntio yn ystod eich cyfweliad pan
fydd gennych ddelwedd ohonoch chi'ch hun ar y sgrin hefyd. Er mwyn helpu gyda
hyn, mae gennych yr opsiwn i gymylu'ch fideo wrth recordio'ch ymatebion. Mae hyn

ond yn cymylu’r hyn a welwch, gall DWP ddal eich gweld chi'n iawn wrth adolygu'ch
atebion.
Yn ystod eich cyfweliad gofynnir chwe chwestiwn i chi sy'n canolbwyntio ar yr
ymddygiadau allweddol sy'n ofynnol ar gyfer swydd Anogwr Gwaith. Mae'r ddau
gwestiwn cyntaf yn canolbwyntio ar Gyfathrebu a Dylanwadu, mae'r ddau gwestiwn
nesaf yn gysylltiedig â Rheoli Gwasanaeth o Safon a'r ddolen olaf yn gysylltiedig â
Gwneud Penderfyniadau Effeithiol.
Noder, dim ond unwaith y gallwch gymryd y cyfweliad hwn. Gallwch ond
symud ymlaen trwy'r cyfweliad; ni allwch fynd yn ôl, ailadrodd y cwestiynau
nac ail-recordio'ch ymatebion.
Mae'r dull cyfweld fel a ganlyn: •
•
•

•

Bydd y cyfwelydd yn gofyn y cwestiwn. Fe welwch y cwestiwn hwn a'r
ymddygiad y mae'n gysylltiedig ag ef wedi'i ysgrifennu ar y sgrin yn ogystal â
gallu gweld a chlywed y cyfwelydd.
Bydd gennych 60 eiliad i feddwl am eich ymateb cyn i'r recordiad gychwyn yn
awtomatig. Mae amserydd ar y sgrin i helpu i reoli eich amser.
Bydd gennych 3 munud i recordio eich ymateb. Os byddwch yn gorffen cyn i'r
amserydd ddod i ben, gallwch atal y recordiad yn gynnar. Bydd eich ymateb
wedi'i recordio yn arbed yn awtomatig ac yn eich symud i sgrin i chi glicio am
y cwestiwn nesaf.
Pan fyddwch wedi ateb pob un o'r chwe chwestiwn, cewch eich tywys i
dudalen olaf sef diwedd eich cyfweliad. Pan fyddwch yn gadael y dudalen
hon, cewch eich dychwelyd i'ch canolfan gwneud cais i ymgeiswyr.

*Mae LaunchPad yn ddarparwr asesu a chyfweld, sy'n darparu gwasanaethau
cyfweld ac asesu ar-lein trwy eu platfform ar y we.

