Employer Support Services

Mae Sefydliad Y Rowan yn falch i gyhoeddi lawnsiad ein
gwasanaeth newydd a fydd ar gael i gwsmeriaid a busnesau
newydd ar draws Lloegr a Chymru.
Rydym yn cynnig pecyn unigryw, o safon uchel fforddiadwy:





Cymorth Recriwtio
Cymorth Cyflogres
Gwiriadau DBS a Gwybodaeth Diogelu
Cyfrifon Rheoledig

Employer Support Services
Mae Sefydliad Y Rowan yn un o brif ddarparwyr cymorth sy’n
gysylltiedig a Thaliadau Uniongyrchol a Chyllidebau Iechyd
Personol ers dros 30 mlynedd. ‘Rydym nawr yn adeiliadu ar
ein llwyddiant ac yn ehangu i’r farchnad breifat i gynorthwyo
cyflogwyr a busnesau led led Lloegr a Chymru.
Mae Sefydliad Y Rowan wedi ei gofrestru fel Elusen. Rhif 1017932 ag fel Chwmni
Cyfyngedig drwy Warant, Cofrestrwyd yn Gaerdydd 2783681

Bydd ein gwasanaethau ar gael i gwsmeriaid a busenesau newydd,
o’n prif swyddfa yn :
The Rowan Organisation
Unit 7
Collier Way
Coventry
CV7 8HN
…ac o’r Swyddfa Ddwyieithog yn Nghymru yn:
The Rowan Organisation
Unit D1
Llys Y Dderwen
Parc Menai
Gwynedd
LL57 4BL
Am fwy o wybodaeth ar syt y gallwn eich cefnogi……
Bangor

Employer Support Services

Gwasanaeth Cyflogres
Gall Sefydliad Y Rowan gefnogi unigolion a busnesau gyda
gofynion anghenrheidiol cyflogres gan gynnwys:
 Cofrestru a chysylltu a HMRC,gan gynnwys RTI a
chyflwyniadau diwedd flwyddyn.
 Cyfrifiad tal Gros a Net,treth ac yswiriant cenedlaethol
 Slipiau cyflog drwy’r post neu ebost
 Cyfrifiadau gwyliau blynyddol
 Cofrestriad pensiwn gan gynnwys datganiad
cydymffurfiaeth cychwynol a’r ail adroddiad
 Gwiriadau cydymffurfio HMRC
 Adroddiadau Archwilio Cyflogres

Gellir darparu’r gefnogaeth yn Saesneg neu Gymraeg a gall y
wybodaeth ei ddarparu mewn amrywiaeth o fformatiau. Am
fwy o wybodaeth cysylltwch a’n Gwasanaeth Gwybodaeth
Genedlaethol ar 02476 642947 neu e-bost info@therowan.org

Employer Support Services

Gall ein gwasanaeth recriwtio gynnig nifer o opsiynnau i
gefnogi anghenion recriwtio i fusnesau ac unigolion.
 Yr ydym yn tansgrifio i borth recriwtio amhrisiadwy sy’n
ein galluogi i hysbysebu swyddi gwag ar nifer o wahanol
lwyfannau, gan gynnwys Indeed, am gost cystadleuol
iawn.
 Gallwn eich cefnogi gyda dogfennau recriwtio gan
gynnwys hysbysebion, swydd ddisgrifiadau a manyleb
person.
 Hysbysebwn eich swyddi a gweithredwn fel gwasanaeth
dal ar gyfer ceisiadau tan y dyddiad cau, wedyn byddwn
yn anfon eich casiadau’n electroneg er mwyn i chi
ddilyn y broses dethol a ddewiswyd gennych.
 Gallwn hefyd gynnig cyngor yn ymwneud a’r rhestr fer a
thechnegau cyfweliad er mwyn eich cefnogi i sicrhau
eich bod yn cyflogi y person mwyaf addas.
Gellir darparu’r gefnogaeth yn Saesneg neu Gymraeg a gall y
wybodaeth ei ddarparu mewn amrywiaeth o fformatiau. Am
fwy o wybodaeth cysylltwch a’n Gwasanaeth Gwybodaeth
Genedlaethol ar 02476 642947 neu e-bost info@therowan.org
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Gwasanaeth fetio GDG
Mae Sefydliad y Rowan yn asiantaeth fetio cofrestredig.
Golyga hyn ein bod yn gallu gwneud casiadau Datgelu Uwch
ar ran y cyflogwr a gallwn nodi wedyn os yw’r unigolyn yn
ymgeisydd addas.
Mae datgeliad yn ddogfen sy’n cynnwys manylion o’r
wybodaeth sy’n cael ei ddal am berson gan yr heddlu a
adrannau llywodraethol.
Ni does gennym ryddid i ddatgelu manylion o unrhyw
ddedfryd, ond fe gewn asesu hanes blaenorol yr ymgeisydd,
asesu risg unrhyw weithgaredd blaenorol ac yna gadarnhau
addasrwydd yr ymgeisydd ar gyfer y swydd.
Gellir darparu’r gefnogaeth yn Saesneg neu Gymraeg a gall y
wybodaeth ei ddarparu mewn amrywiaeth o fformatiau.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch a’n Gwasanaeth
Gwybodaeth Genedlaethol ar 02476 642947 neu e-bost
info@therowan.org
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Cyfrifon Rheoledig
Gallwn ddarparu cyfrifon unigol PFS (Prepaid Financial
Solutions) ar gyfer eich holl anghenion cyfrifyddu.
Cewch rif cyfrif unigryw i bob cyfrif unigol, cewch dderbyn
incwm a phrosesu taliadau a awdurdodwyd, gan gynnwys
cyflogau a thaliadau HMRC, a chostau eraill megis rhent,
yswiriant ayb.
Gallwn fonitro gweithgaredd y cyfrif a byddwn yn eich
hysbysu o unrhyw bryderon yn ymwneud a’r cyfrif.Os
dymunwch cewch fynediad darllen yn unig i’r cyfrif.
Mae’r cyfrifon yn cael eu rheoli a’u awdurdodi gan Awdurdod
Ymddygiad Ariannol.
Gellir darparu’r gefnogaeth yn Saesneg neu Gymraeg a gall y
wybodaeth ei ddarparu mewn amrywiaeth o fformatiau.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch a’n Gwasanaeth
Gwybodaeth Genedlaethol ar 02476 642947 neu e-bost
info@therowan.org

