
Ni yw The Wallich

Croeso i’n cymuned

Ein haddewid i chi: Buddion i weithwyr



Yn The Wallich,  
rydyn ni’n gymuned

Drwy ein disgrifiadau  
swyddi a’n mentrau  
mewnol, mae yna  
ddisgwyliadau ohonoch  
chi – ond mae hynny’n  
gweithio’r ddwy ffordd. 

Dyma beth allwch chi ddisgwyl ei gael o 
The Wallich



Mathau eraill o wyliau â thâl 

Tâl salwch cytundebol

Cyfnod mewn 
cyflogaeth pan yn 
absennol

Tâl llawn 
(sy’n cynnwys 
Tâl Salwch 
Statudol (SSP) 
lle bo’n briodol)

Hanner cyflog 
(sy’n cynnwys 
Tâl Salwch 
Statudol (SSP) 
lle bo’n briodol)

0 – 6 mis 0 wythnos 0 wythnos
6 – 12 mis
(yn amodol ar 
gyfnod prawf 
llwyddiannus)

4 wythnos 4 wythnos

Blwyddyn 2 8 wythnos 8 wythnos
Blwyddyn 3 12 wythnos 12 wythnos
Blwyddyn 4 14 wythnos 12 wythnos
Blwyddyn 5+ 20 wythnos 6 wythnos

Mwy na’r isafswm gwyliau blynyddol

Rydyn ni’n cynnig 25 diwrnod sylfaenol 
a Gwyliau Banc fel gwyliau blynyddol.

Cynllun pensiwn  

Cynigir cynllun pensiwn y cwmni drwy 
Scottish Widows. Mae The Wallich yn 
cyfrannu tuag at y cynllun pensiwn hwn 
gyda chi.

Pecyn hyfforddi cynhwysfawr

Dewch chi â’r angerdd; fe wnawn ni 
roi’r hyfforddiant. O ffiniau proffesiynol 
i fod yn swyddog tân, i waith sy’n 
seiliedig ar drawma, i gyfraith tai, mae 
The Wallich yn cynnig cyfres o gyrsiau 
i’ch helpu i wneud eich swydd ac i 
ddatblygu eich gyrfa ar gyfer y dyfodol.  

Y pethau sylfaenol

Dyma ein buddion sylfaenol – er nad yw’r rhain 
yn achos dathlu, gobeithiwn y byddwch yn cael 
tawelwch meddwl o weld eu bod wedi’u cynnwys 

(Daliwch ati i ddarllen am y pethau hwyliog)



Iechyd a llesiant yn  
The Wallich
Rhaglen Cymorth i Weithwyr 

O ddiwrnod cyntaf eich cyflogaeth, mae 
ein ap a’n porth ar-lein LifeWorks yn eich 
helpu i gydbwyso eich iechyd drwy llinell 
gymorth a chyfle i gael sgwrs ar-lein. 
Mae hwn hefyd yn agored i’ch teulu ei 
ddefnyddio.

Mae sesiynau cwnsela rhad ac am ddim 
ar gael, cyrsiau ar-lein fel Ymwybyddiaeth 
Ofalgar - a fideos ar gyfer ystod eang o 
feysydd iechyd a lles.

Cynllun Buddion Gofal Iechyd (Pay Care)

Mynediad at gynllun gofal iechyd lefel 
mynediad sy’n caniatáu i weithwyr hawlio 
costau, hyd at drothwy blynyddol, ar 
gostau gofal iechyd fel optegol neu 
ddeintyddol.

Hwyluso’r pigiad ffliw am ddim

Nwyddau ar gyfer y mislif

Te a choffi am ddim

Llesiant ariannol
Tâl teg

Er ein bod yn cydnabod nad yw ein sector 
yn cael ei ariannu’n ddigonol, mae The 
Wallich wedi ymrwymo i sicrhau bod pob 
person sy’n gweithio i ni yn ennill y Cyflog 
Byw Gwirioneddol neu’n fwy.

Mynediad i ostyngiadau

Mae ein Rhaglen Cymorth i Weithwyr yn 
cynnig gostyngiadau yn eich hoff siopau 
fel EE, Samsung, Co-op, adidas etc.*

Partneriaeth gyda’r Undeb Credyd

Yn darparu gwasanaethau ledled Cymru 
i weithwyr o ran cynllun cynilo a hefyd yn 
darparu benthyciadau i weithwyr.

* Mae gostyngiadau a chynigion yn newid yn rheolaidd.



Yn ychwanegol yn The Wallich 

Hir Wasanaeth 

• 3 blynedd o wasanaeth gyda The 
Wallich: 3 diwrnod ychwanegol o 
wyliau blynyddol

• 5 mlynedd o wasanaeth gyda The 
Wallich: 2 ddiwrnod ychwanegol o 
wyliau blynyddol

• 10 mlynedd o wasanaeth gyda The 
Wallich: Taleb £500 

• 20 mlynedd o wasanaeth gyda The 
Wallich: Taleb £1,000 

Cynllun Seiclo i’r Gwaith

Unwaith y byddwch wedi pasio eich cyfnod 
prawf yn llwyddiannus, helpwch i leihau ôl 
troed carbon ein planed ac annog ffyrdd 
iachach o fyw. Ewch am feic sy’n addas ar 
gyfer eich anghenion.

Diwrnod Siopa Nadolig

Wrth iddi brysuro, mae pawb yn cael 
diwrnod ychwanegol o wyliau i’w 
ddefnyddio dros gyfnod y gaeaf.



Cyfraniad ar gyfer eich parti Nadolig

Dros gyfnod y Nadolig, mae pob aelod o 
staff yn cael cynnig taleb tuag at bryd o 
fwyd gyda’r tîm (Rydyn ni hefyd yn rhoi 
anrheg i ddefnyddwyr ein gwasanaethau).

Cynllun Cyfeirio Ffrind neu Deulu

Rydyn ni’n cynnig cymhelliant i’n staff 
i helpu i dyfu cymuned The Wallich. Os 
ydych yn ein helpu ni i gyflogi a chadw 
aelod parhaol o staff yn llwyddiannus, 
byddwch yn cael taleb £500.

Milltiroedd yn eich car neu ar eich beic

Gyda gwasanaethau ledled Cymru, rydyn 
ni’n talu cyfradd yr HMRC am deithio yn 
eich car – neu ar eich beic!



Wrth i’r oes newid, felly hefyd ein buddion i weithwyr

Rydyn ni wastad yn adolygu’r hyn sy’n cael ei gynnig, 
felly gallwn newid neu dynnu buddion yn ôl, neu ddiwygio 
telerau buddion o’r fath, unrhyw bryd – ond byddwn yn 
rhoi rhybudd rhesymol i chi. 

Gobeithio y byddwch yn teimlo bod ein buddion i staff 
yn gwella eich amser gyda ni yn The Wallich ac edrychwn 
ymlaen at eich croesawu fel rhan o’n cymuned.



Ni yw The Wallich

thewallich.comElusen Gofrestredig Rhif: 1004103


