RECRUIT 3 / PECYN CYFRYNGAU

Yn wahanol i becynnau hysbysebu eraill, mae recriwt3 yn cynnig gwasanaeth
unigryw, oherwydd nid yn unig ydych chi’n elwa o wefan recriwt3, ond mae
eich hysbysebion yn ymddangos yng nghylchgrawn The Big Issue Cymru hefyd,
ac yn cyrraedd cynulleidfa darged o rai o’r bobl allweddol am wneud
penderfyniadau yn y trydydd sector, drwy Network Jobs . Mae gennym
amrywiaeth o gostau sy’n addas i bob cyllideb ac rydym yn gweithio gyda chi
i’ch helpu i gael y gorau o’n gwasanaeth.

Allan bob dydd Mawrth ac yn
cael ei werthu ar y prif strydoedd
ledled Cymru i helpu’r digartref
i’w helpu eu hunain.

Mae eich swydd yn cael ei rhestru
o fewn 24 awr ac yn aros yn fyw ar
ein gwefan tan y dyddiad cau.

Mae’n cael ei hanfon yn
uniongyrchol at fwy na 1,500 o
fudiadau a thanysgrifwyr y
trydydd sector yng Nghymru
bob dydd Mercher.

Mae recruit 3 yn bartneriaeth rhwng The Big Issue Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol
Cymru (WCVA), sydd wedi cydweithio ers 2006 i ddarparu gwasanaeth hysbysebu recriwtio
penodol i’r trydydd sector. Mae recruit 3 recriwt yn cynnig gwasanaeth unigryw a chwbl
benodol, gan gynnig yr opsiynau gwerth gorau i hysbysebu swydd eich mudiad yng Nghymru.

“Ar ôl hysbysebu swydd
Cyfarwyddwr drwy gyfrwng
recriwt3, fe gawsom ni ymateb
gwych. Roedd calibr yr
ymgeiswyr mor dda fel ei bod
wedi bod yn anodd creu rhestr
fer”.

“recriwt3 ydi un o’r gwasanaethau
rydyn ni’n troi atyn nhw gyntaf wrth
recriwtio. Maen nhw’n cynnig prisiau
cystadleuol am hysbysebu ac yn
cysylltu hyn â hysbysebu ar-lein drwy
gyfrwng gwefannau recriwt3 a WCVA,
sy’n cynnig gwerth rhagorol am arian.
Mae Matt a’r tîm yn cynnig
gwasanaeth gwych ac mae WWA
wastad yn cael ymateb da.”

“Fe wnaethon ni ddefnyddio
gwasanaethau hysbysebu
recriwt3 ac roedd y canlyniadau’n
arbennig iawn. Fe ddyblodd yr
ymateb i sawl swydd ac mae
hynny’n welliant cyson ar y
prosesau recriwtio blaenorol, felly
da iawn recriwt3.”

£23 am bob cm colofn sengl

(mae’r maint yn seiliedig ar eich hysbyseb ar ôl ei hargraffu)

Dyddiad olaf ar gyfer derbyn y testun: Dydd
Iau HANNER DYDD
(mae’n gallu newid yn ystod cyfnodau o wyliau)

Mae’r pris yn cynnwys hysbyseb ar-lein yn
www.recriwt3.org.uk a chynllun hysbyseb sylfaenol
mewn lliw yn ymddangos am wythnos yn The Big
Issue Cymru a Network Jobs . Nid yw’r pris yn
cynnwys TAW.
Cyn gynted ag y byddwn yn cymryd eich archeb,
bydd eich hysbyseb yn cael ei hargraffu am
wythnos ac yn ymddangos yn fyw ar ein gwefan tan
y dyddiad cau - dim ots os yw’r dyddiad cau
wythnos neu bedair wythnos i ffwrdd. Does dim
cyfyngiad geiriau ar gyfer hysbysebu ar-lein ac mae
modd cyhoeddi’n ddwyieithog ar-lein am ddim cost
ychwanegol.

esiampl colofnau 5 cm x 2 (£230)
yn cynnwys manylion sylfaenol y swydd ac yn
cyfeirio’r darllenydd at y brif wefan am ragor o
wybodaeth
.

esiampl colofnau 5 cm x 4 (£460) yn cynnwys manylion swydd dwyieithog a hefyd logos y partneriaid cyllido
(mae rhai cyllidwyr, fel y Gronfa Loteri Fawr, yn dweud bod rhaid i chi hysbysebu eich swyddi’n ddwyieithog
yng

Os nad ydych erioed wedi defnyddio ni o’r blaen, byddem wrth ein bodd y cyfle i
gynnig gwerth gorau i chi, ddyfynbris heb ymrwymiad. Cysylltwch â Tim Deeks i drafod
eich opsiynau dros y ffôn ar 029 2019 6700 neu e-bostiwch: tim_deeks@dennis.co.uk

www.recruit3.org.uk
datblygwyd recriwt3 yng Nghymru gan WCVA a The Big Issue Cymru.
WCVA; Tŷ Baltig, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd CF10 5FH. rhif cofrestru’r elusen 218093, cwmni cyfyngedig trwy warant 425299, cofrestrwyd yng Nghymru.
The Big Issue Cymru; Llawr 1af, Hastings House, Place Fitzalan, Caerdydd CF24 0BL.

