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New Directions Addysg  
Eich partner recriwtio a hyfforddiant i Gymru  



Cefndir

A rgymhellodd adroddiad gan Lywodraeth Cymru 
ar  effeithlonrwydd ac arloesi fod angen i’r sector 
cyhoeddus yng Nghymru nodi gwariant cyffredin ac 
ailadroddus.

Cyhoeddwyd tendr Cymru Gyfan ar gyfer recriwtio addysg a 
gwahoddwyd asiantaethau ledled y DU i gynnig am y contract. 

Llwyddodd New Directions i ennill y contract hwn yn 2012 a 2015. 

  “Bu New Directions 
yn bartner recriwtio a 
hyfforddiant i’r gymuned 
addysg ledled Cymru ers 
1999. Yn 2012 a 2015, 
enillodd ein busnes Wobr 
Cymru Gyfan, sydd yn olygu 
mai ni oedd y cyflenwr a 
ffefrir ar gyfer staff yn eich 
sector. Ers hynny, rydym wedi 
gostwng costau recriwtio 
ar gyfer ysgolion a cholegau 
ledled Cymru gan ychydig 
dros £3m. 

Yn ogystal, rydym wedi 
gweithio’n uniongyrchol 
gyda chi i ddatblygu cymorth 
pellach i’ch timau drwy ein 
tîm hyfforddiant mewnol. 
O Team Teach i’n cyrsiau 
Diogelu  ar-lein - rydym wedi 
gwrando ar eich anghenion 
ac yn adlewyrchu hyn yn ein 
cymorth i chi.

Rydym yn cydnabod gwaith 
caled pob un o’r rhanddeiliaid 
yn y sector addysg yng 
Nghymru, a dathlwn hyn 
gyda’n Gwobrau Addysgu 
Ysbrydoledig blynyddol. 
Rydym am eich helpu i 
gydnabod a gwobrwyo’r 
arloeswyr, yr ysbrydolwyr a’r 
rhai sy’n rhoi dyfodol mwy 
disglair i’n plant. 

Gobeithio y byddwch yn 
parhau i weithio gyda ni, ochr 
yn ochr, er mwyn sicrhau 
fydd yfory yn gryfach fyth i 
Gymru.”  

Gary Williams, Cyfarwyddwr 
Datblygu Busnes

Gwobr ‘Cymru Gyfan’* 
Y Cyflenwr staff Addysg a ffefrir ar gyfer Ysgolion a Cholegau 

*Cytundeb Fframwaith Cymru Gyfan ar gyfer y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ar gyfer 
darparu staff asiantaeth



Cafodd New Directions ei enwi’n 

‘Gyflenwr y Flwyddyn’ 
yng Ngwobrau Caffael  
Cenedlaethol Cymru 2015 

 “New Directions yw ein dewis asiantaeth cyflenwi ers tair blynedd bellach. 
Yn ystod y cyfnod hwn, mae wedi cyflenwi athrawon, cynorthwywyr addysgu 
a goruchwylwyr arholiadau, am gyfnodau byr ac estynedig.  Mae safon y staff 
cyflenwi a gawn bod amser yn dda ac, yn amlach na pheidio, yn ardderchog.  Gall 
ddarparu staff dwyieithog a phwnc-benodol os oes angen. 

Mae tîm gweinyddol ND yn ymwybodol iawn o’n gofynion a’n hoffterau ac mae 
nhw yn gwneud popeth i ddiwallu ein hanghenion.  Mae nhw bob amser yn 
gymwynasgar a gyfeillgar a byddwn yn argymell New Directions i unrhyw ysgol 
sy’n chwilio am staff cyflenwi.”    

Chris Venville, Swyddog Gweinyddol, Ysgol Gyfun Aberaeron



New Directions Addysg Ltd yw un o 
arbenigwyr recriwtio a hyfforddiant 
addysg mwyaf y DU.  Rydym yn 
asiantaeth cyflenwi staff addysgu sydd 
â swyddfeydd ledled Cymru a Lloegr. 
Gyda 10 swyddfa ledled Cymru a 
Lloegr, mae ein tîm wedi ymsefydlu o 
fewn y gymuned addysg ers 1999. 

Rydym yn gyflenwr a ffefrir neu drwy gontract i 
fwy nag 20 o awdurdodau lleol ledled y DU, ac yn 
2012 cafodd ein busnes ei restru fel un o’r ‘100 
o Recriwtwyr Gorau’ yn ‘Recruiter, cyhoeddiad y 
Cydffederasiwn Recriwtio a Hyfforddiant. 

Pam New Directions 
Addysg?  

Rydym yn cyflenwi staff addsgu 
ar gyfer y rolau canlynol: 

• Athrawon Cymwysedig - Cynradd, 
Uwchradd, Andhenion Dysgu Arbennig ac 
Addsg Bellach

• Cynorthwywyr Dosbarth / Cymorth Dysgu

• Nyrsys Meithrin

• Goruchwylwyr Cyflenwi

• Goruchwylwyr Arholiadau

• Technegwyr Labordai a TG

• Staff Atodol

Ein swyddfeydd

Caerydd  |  Prif Swyddfa   

029 2039 0133  
cardiff@new-directions.co.uk 

 
Pen-y-bont ar Ogwr

01656 353810  
bridgend@new-directions.co.uk

Abertawe 

01792 620180 
swansea@new-directions.co.uk

Glyn Ebwy  

01495 733612  
ebbwvale@new-directions.co.uk

Wrecsam

01978 884290  
wrexham@new-directions.co.uk 

Aberystwyth

01970 629118  
aberystwyth@new-directions.co.uk


