Pecyn Buddion i Weithwyr

Gwyliau Blynyddol
Oriau Fflecsi
Cynlluniau Pensiwn
Cymorth i Adleoli
Tâl Salwch y Cwmni
Tâl Aelodaeth Broffesiynol
Cynllun Disgownt i Staff
Travis Perkins
Cynllun Beicio i'r Gwaith

Yn cychwyn o 21 diwrnod i 30 diwrnod. Ar ôl bob blwyddyn o wasanaeth
parhaus, mi fydd gwyliau blynyddol yn cynyddu 1 diwrnod ychwanegol hyd at 5
mlynedd. Ar gyfer swyddi aml sgil, 5 diwrnod ychwanegol ar ôl 5 mlynedd o
wasanaeth.
Oriau gwaith wythnos safonol yw 37 awr yr wythnos, Dydd Llun i Ddydd
Gwener. Mae yna system amser fflecsi ar gael mewn rhai swyddi.
Aelodaeth o gynllun pensiwn tâl cyfartaledd - Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
(CPLlL) www.gwyneddpensionfund.org.uk/ neu Social Housing Pension Scheme
(SHPS) www.SHPSDC.org.uk
Yn ddarostyngedig i griteria.
Cychwyn ar un mis o dâl llawn gan gynyddu gyda gwasanaeth i chwe mis o dâl
llawn a chwe mis o hanner tâl ar ôl chwe blynedd.
Un tanysgrifiad y flwyddyn.
Aelodaeth am ddim i PERKS - Talebau gostyngiadau siopau, cynigion arbennig,
diwrnodau allan a thocynnau gostyngedig www.healthshieldperks.co.uk
Arbediad hyd at 20% gan fasnachwyr adeiladu Travis Perkins
Arbed hyd at 42% ar gost beic ac offer newydd sbon.
www.bike2workscheme.co.uk

Talebau Gofal Plant

Rhoi arbedion ar dreth bersonol a chyfraniadau YG drwy gynllun aberthu cyflog.
Ar gael i holl weithwyr sy'n rhieni neu'n warcheidwad.
www.childcarevouchersdirect.co.uk

Mwy o Dâl Mamolaeth/
Mabwysiadu

90% o gyflog am y chwe mis cyntaf a 50% o gyflog am y 33 wythnos ganlynol (yn
ddarostyngedig i griteria a fanylir yn y Polisi Absenoldeb a Thâl Mamolaeth).

Gofal Iechyd

Mynediad am ddim i gynllun gofal iechyd Healthshield. Gall aelodau hawlio
arian yn ôl am driniaethau gofal iechyd hyd at derfyn y budd blynyddol y maent
yn ei ddewis. www.healthshield.co.uk

Iechyd Galwedigaethol / Lles

Cefnogi cyd-weithwyr sydd ag unrhyw faterion iechyd neu les. Cwnsela
cyfrinachol am ddim.

Aelodaeth rhatach i'r gampfa a
dosbarthiadau ffitrwydd

Disgownt corfforaethol ar gael mewn rhai campfeydd lleol.
H.A.B.I.T – dosbarthiadau ffitrwydd dyddiol i bawb yn Ty Menai – 30%
gostyngiad ar dâl aelodaeth misol.

Undeb Credyd Gogledd Cymru

Cyfle i agor Tyfwr Arian ABC ar gyfer gwneud didyniadau cyflog i gyfrif cynilo.
Benthyciadau ar gael hefyd.

Gweithgareddau Gwasanaeth
Cyhoeddus

Amser i ffwrdd gyda thâl ar gyfer gweithgareddau gwasanaeth cyhoeddus
penodol megis Gwasanaethu ar Reithgor.

Dyletswyddau Ychwanegol

£20 yn fwy o gyflog ar gyfer rhai sydd wedi hyfforddi mewn cymorth cyntaf a
marshals tân.

Parcio am Ddim neu Barcio
rhatach

Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o swyddfeydd a gostyngiad ym meysydd parcio
Cyngor Gwynedd

Buddion eraill

Dogfen heb ei rheoli ar ôl ei hargraffu

Anwythiad Corfforaethol, cynhadledd staff blynyddol, cyfleoedd hyfforddi &
datblygu, te a choffi am ddim, diwrnod ffrwythau.
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