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První personální agentura získala Národní cenu kvality
ČR
18.12.2014 Tisková zpráva
Letos již po dvacáté udělovala Rada kvality České republiky svá
ocenění (http://www.narodnicena.cz) organizacím z veřejného i
soukromého sektoru. Během slavnostního večera konaného na
Pražském hradě byla oceněna titulem „Úspěšná firma
v podnikatelském sektoru v rámci programu START PLUS“
také společnost DP WORK s. r. o. (http://www.dpwork.eu), která
se tímto stala první takto oceněnou personální agenturou v ČR.
Společnost se řadí do TOP 10 personálních společností v ČR,
působí v oblasti agenturního zaměstnávání, personálních služeb
a vzdělávání. Jednatel společnosti Milan Procházka MBA uvedl,
že si uděleného ocenění velmi váží, protože ukazuje na
smysluplnost a zároveň akcentuje prvek kvality v podnikání.
Na cestu vysoké kvality se společnost DP WORK vydala již v roce 2009, kdy získala certifikáty
ČSN ISO 9001:2001 a 14001:2005. Ty úspěšně opakovaně obhájila se změnou norem v roce
2012. V současnosti v České republice je DP WORK vůbec prvním poskytovatelem
personálních služeb, který má zájem přejít od řízení podle norem ISO k širšímu pojetí kvality a
dát se cestou totálního managementu kvality dle modelu EFQM.
„Jediným způsobem jak se vymezit vůči personálním agenturám, které nedbají ani na základní
standardy zaměstnávání a výrazně tím deformují trh, je profilovat se jako společnost, zakládající
si na společenské odpovědnosti a kvalitě,“ vysvětluje Mgr. Emil Dobaka, ředitel společnosti DP
WORK. Díky odbourávání bariér podnikání působí v personálních službách asi 1 600
registrovaných agentur práce, kdy řada z nich se orientuje na nízkou cenu, bohužel často i na
úkor kvality poskytovaných služeb a dodržování právních předpisů. Udělené ocenění je tak
důkazem snahy prostřednictvím totálního managementu kvality vystoupit z řady takto
zaměřených poskytovatelů personálních služeb.

O společnosti DP WORK
Společnost DP WORK (http://www.dpwork.eu) působí v oblasti agenturního zaměstnávání1,
personálních služeb a vzdělávání. Specializuje se především na poskytování služeb pro výrobní
podniky v automobilovém průmyslu a z hlediska objemu poskytovaných služeb se řadí do TOP
10 mezi personálními agenturami působícími v ČR.
DP WORK se zaměřuje na 5 základních oblastí personálních služeb, a to:
agenturní zaměstnávání formou dočasného přidělení (Temporary Employment),
zprostředkování zaměstnanců (Recruitment),

psychodiagnostický screening a testování,
jazykové testování,
specializované vzdělávání zaměřené především na profese v automobilovém
průmyslu.
1

Agenturní zaměstnávání  principem agenturního zaměstnávání je dočasné umístění
zaměstnanců tzv. agentury práce k výkonu práce u jiného uživatele, a to na základě ujednání v
pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti uzavřené mezi příslušným zaměstnancem a
agenturou práce. Zaměstnavatelem je agentura práce a Uživatel tedy dočasně umístěné
zaměstnance nepřijímá do pracovního poměru, pouze si je od pracovní agentury "pronajímá”.
Agenturní zaměstnávání má ve srovnání se standardním pracovním poměrem menší míru
stability a vyšší míru flexibility, vyhovující velkým firmám se sezónními potřebami. Agenturní
zaměstnávání je výhodné i pro uchazeče či zájemce o zaměstnání, neboť může sloužit jako
dočasné řešení jejich pracovního uplatnění v době hledání stabilního pracovněprávního vztahu.
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