
Randall Parker Foods

Soniwch ychydig am y cwmni?
Cwmni cig preifat sy’n prosesu Cig Coch yw Randall 
Parker Foods. Mae dau brif safle prosesu gennyn ni,  
un yn Llanidloes, Powys a’r llall yn Andover,  
Hampshire. Cafodd safle Llanidloes ei adeiladu’n 
bwrpasol yn 1992. 
Rydyn ni’n rhedeg lladd-dy o safon uchel sy’n 
prosesu cig o ansawdd uchel i’w fanwerthu, ei 
gyfanwerthu ac ar gyfer marchnadoedd rhyngwladol. 
Mae ein harbenigedd yn dechrau ar y fferm gyda’n 
cynhyrchwyr ble rydyn ni’n cael ein holl anifeiliaid 
yn uniongyrchol er mwyn sicrhau y gallu i olrhain ac 
ansawdd. Rydym yn deall y gadwyn gyfan o’r ‘fferm i’r 
fforc’ ac yn cynnig y cynnyrch gorau i’n cwsmeriaid yn 
unol â’u gofynion penodol eu hunain.
Mae Randall Parker Foods yn rhan o gwmnïau Randall 
Parker Food Group, sy’n cynnwys Weddel Swift Trading 
and Distribution. 

Pa fath o fusnes ydych chi?
Rydyn ni’n fusnes prosesu Cig Coch, sy’n arbenigo  
mewn cig oen ac rydyn ni’n gwasanaethu amrywiaeth  
o farchnadoedd o fanwerthu i gyfanwerthu yn y DU  
ac yn rhyngwladol.

Faint ydych chi’n cyflogi?
Rydyn ni’n cyflogi tua 150 o weithwyr yn safle 
Llanidloes.

A ydych chi wedi nodi unrhyw fylchau mewn 
sgiliau/hyfforddiant yn y sector/diwydiant?
Rydyn ni wedi sylweddoli bod nifer cyfyngedig o 
ddefnyddwyr cyllyll medrus, sgìl sy’n hanfodol yn  
ein gwaith arbenigol ni.

Astudiaeth Achos



Pa gyrsiau hyfforddi mae’r cwmni wedi  
eu cwblhau diolch i nawdd gan Sgiliau  
Bwyd Cymru?
Diolch i raglen Sgiliau Bwyd Cymru ac ar ôl cyflawni’r 
Offer Diagnosteg Sgiliau rydyn ni wedi cwblhau 
amrywiaeth o wahanol gyrsiau o’r hyfforddiant  
sy’n ofyniad cyfreithiol fel Lles Anifeiliaid Adeg eu 
Lladd, Sage 200, Lefel 3 HACCP, Cymorth Cyntaf a 
Swyddog Tân.
Rydym hefyd wedi derbyn cymeradwyaeth cyllid ar 
gyfer y cyrsiau canlynol: Arwain Tîm; Gwobr Lefel 3 
Highfield mewn Archwilio ac Arolygu Effeithiol, Lefel 
4 Rheoli Diogelwch Bwyd a Hylendid, Rheoli Excel ac 
IOSH yn Ddiogel, ac yn gobeithio eu cwblhau cyn hir.

Am ba gyrsiau hyfforddi mae’r cwmni’n  
bwriadu gwneud cais drwy Sgiliau Bwyd Cymru 
yn y dyfodol?
Rydyn ni’n awyddus i ystyried Adeiladu Tîm,  
Peirianneg a chymorth Gwasanaethau Cwsmeriaid 
trwy raglen Sgiliau Bwyd Cymru.

Sut fydd yr hyfforddiant hwn o gymorth i chi?
Fel cwmni, rydyn ni’n ymdrechu i wella sgiliau a 
gwybodaeth ein gweithlu’n barhaus o lefel y bwrdd i 
lawr y siop. Rydyn ni wedi ennill nifer o sgiliau newydd 
ac ehangu datblygiad hyfforddiant ein gweithwyr ym 
mhob maes ac agwedd o’r busnes ac rydyn ni eisiau 
parhau i wneud hyn gyda help a chyngor gan raglen 
Sgiliau Bwyd Cymru.

Ac i gloi?
Mae perthynas Randall Parker Foods gyda Sgiliau 
Bwyd Cymru wedi datblygu yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf. Mae Kathryn Mills, ein cyswllt penodedig, 
yn gymwynasgar a phroffesiynol dros ben ac mae wedi 
gwneud y broses o wneud cais am nawdd er mwyn 
datblygu ein hanghenion hyfforddi yn un hawdd. 
Mae’r gefnogaeth rydyn ni wedi ei gael wedi bod yn 
amhrisiadwy i’n rhaglen datblygu hyfforddiant.

https://randallparkerfoods.com/
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Am ragor o wybodaeth am Sgiliau Bwyd Cymru cysylltwch â Lantra
www.sgiliaubwyd.cymru    wales@lantra.co.uk
Ffôn: 01982 552646
Mae Lantra wedi cael cyllid gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu  
Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a  
Llywodraeth Cymru i ddarparu Rhaglen Sgiliau Bwyd Cymru.


