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 Jsme česká personální agentura, která je na trhu od roku 2007 a
věnuje se dočasnému přidělování zaměstnanců a personálně -
poradenské činnosti. Snažíme se vyhledávat kvalitní
zaměstnance, kteří splňují očekávaní našich zákazníků, jak z
profesního hlediska, tak i z hlediska firemní kultury.

 Úspěch naší společnosti je do velké míry ovlivněn našimi
zaměstnanci, proto se jim snažíme poskytnout takové
podmínky a podporu, díky kterým mohou neustále rozvíjet své
odborné schopnosti, znalosti a talent. U nás mají zelenou
hlavně kreativní lidé, které motivuje úspěch v práci v
návaznosti na nadstandardní odměnu. Budoucím
zaměstnancům nabízíme ve spolupráci s uživatelem
perspektivní zaměstnání s možností odborného a osobnostního
růstu.

 Jsme schopni rychle zajistit personál, např. v případě
nečekaného navýšení výroby u uživatele nebo při zvýšení
objednávek a zakázek na sezónu.

O SPOLEČNOSTI
 V období hospodářské krize, došlo k omezení pracovních

příležitostí a to nejen v oblasti automobilového průmyslu. V
takovém případě je řešení využití personální agentury ideálním
prostředkem uživatele, neboť nadbyteční zaměstnanci mohou
využít okamžité nabídky jiného zaměstnání.

 Zajišťujeme kompletně HR servis a dopravu.

 V současné době zaměstnáváme přibližně 250 zaměstnanců.

 Firma je pojištěna proti úpadku agentury práce a z
odpovědnosti za škodu podnikatele.

 Jsme držitelé certifikací ČSN EN ISO 9001:2015, 14001:2015

 Povolení ke zprostředkování zaměstnání ze dne 16.01.2020 čj.
UPCR-2019/96314/8 a ze dne 17.02.2020 čj. UPCR-
2019/96313/6
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Politika společnosti DAHA-REAL s.r.o. vychází z poslání
společnosti dodávat komplexní služby v oblasti činností personální
agentury a poskytování outsourcingu činností pro zákazníka.

O naše zákazníky pečuje tým profesionálů. Řídit se politikou
společnosti je závazkem pro všechny pracovníky společnosti.

Vedení společnosti odpovídá za přezkoumávání stanovené 
politiky společnosti, aby vyhodnotilo a zajistilo její trvalou 
vhodnost.

1. Zaměření na zákazníka a poskytování služeb 

Cílem je dosažení maximální spokojenosti našich zákazníků i
dalších zainteresovaných stran. Požadavky a přání zákazníků mají
pro nás nejvyšší váhu, jejich splnění je nejvyšší prioritou všech
pracovníků společnosti. Chceme poskytovat služby vysoké kvality,
které svou cenou odpovídají hodnotě, kterou zákazník získá.

2. Nábor zaměstnanců 

Pro zajištění kvalitní produkce našich zákazníků chceme
zákazníkům poskytovat kvalitní a kvalifikované pracovníky k
maximální spokojenosti cílových zákazníků

POLITIKA SPOLEČNOSTI
3. Kvalifikační rozvoj 

Klíčovým předpokladem kvality námi poskytovaných personálních
služeb je zajištění zákonných školení a další adekvátní
rekvalifikační rozvoj pracovníků, které dodáváme svým
zákazníkům. Náš krok se světovými trendy budeme zajišťovat
neustálým rozvojem kvalifikace všech pracovníků, zvyšováním
jejich odbornosti tak, abychom byli respektovanou společností
poskytující služby v oblasti činností personální agentury.

4. Vedení a řízení procesů 

Management kvality je nedílnou součástí řízení společnosti. Naším
cílem je zdokonalování a zvyšování úrovně řízení společnosti.
Procesy musí být řízeny efektivně a tak, aby byla zajištěna vysoká
úroveň všech našich služeb. K neustálému zlepšování jsou důsledně
využívány systematické manažerské nástroje. Nedostatky chceme
nejen odstraňovat, ale především jim předcházet. Veškeré naše
aktivity musí být v souladu s platnými právními a technickými
normami a se specifickými dalšími požadavky zákazníků a dalších
zainteresovaných stran, které mohou být na činnost naší společnosti
kladeny.
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 Škoda Auto a. s. - Výroba a montáž automobilů

 ACCUMALUX M.B. s.r.o. - Výroba plastových obalů

 AUFEER DESIGN, s. r. o. – Mezinárodní společnost 
specializující se na poskytování designérských, vývojových a 
konstrukčních produktů

 BENET AUTOMOTIVE s. r. o. – Výroba a montáž pro 
automobilový průmysl

 EWALS CARGO CARE spol. s r.o. – Dopravní a spediční 
služby 

 Fiamm Automotive Czech, a.s. - Výroba dílů pro automobilový 
průmysl 

 HAUK s. r. o. – Výroba dílů pro automobilový průmysl 

 JaP – Jacina, s. r. o. – Specialista na výrobu průmyslových vrat

 JaP unitech, s.r.o. – Specialista na výrobu průmyslových vrat 

 KWD Bohemia, s.r.o. – Svařování, ultrazvukové prohlídky, 
laboratorní potřeby

REFERENCE
 LATECOERE Czech Republic s. r. o. – Mezinárodní

společnost působící v leteckém průmyslu, v ČR se
specializuje na výrobu pasažérských dveří do letadel

 LIPRACO, s. r. o. – Specialista na kovovýrobu  

 M. Preymesser logistika, spol. s r.o. – Profesionální logistické 
služby 

 MAHLE Behr Mnichovo Hradiště s.r.o. - Výroba dílů pro 
chlazení motorů osobních Automobilů

 MONTANA s.r.o. – Výroba a montáž jednoúčelových strojů a 
průmyslová automatizace

 Proseat Mladá Boleslav s.r.o. – Výrobce autosedaček pro 
automobilový průmysl

 SAS Autosystemtechnik s.r.o. - Výroba dílů pro automobilový 
průmysl

 TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS s.r.o. – Výroba řídících 
systémů pro automobilový průmysl 

 UNIPLAST, s. r. o – Konstrukce a výroba plastových dílů

 VALDHANS s.r.o. – Výroba a montáž ocelových konstrukcí
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• Automobilový průmysl

• Letecký průmysl 

• Kovovýroba

• Specialisté na kovoobrábění 

• Textilní a oděvní průmysl 

NAŠE SPECIALIZACE
 Recruitment - Zprostředkování pracovníků do trvalého nebo

dlouhodobého pracovního poměru

 Temporary help – Krátkodobé nebo střednědobé zapůjčení
pracovníků

 Outsourcing – Zajištění chodu určitých úseků firmy
dodavatelským způsobem formou poskytnutí kompletní služby

 Try & Hire – Libovolně dlouhý čas na poznání nových
zaměstnanců a následného zaměstnání

 Outplacement – Poradenství a pomoc při dalším uplatnění
propouštěných zaměstnanců

 HR Marketing – Moderní nástroj pro budování
zaměstnavatelské značky. Při současné situaci na trhu práce je
tento nástroj nezbytnou součástí každé společnosti.

SLUŽBY
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Cenovou nabídku a konkrétní kalkulace na jednotlivé pracovní
pozice pro Vás dokážeme připravit po předložení požadavků Vaší
společnosti.

Jedná se zejména o druh profese, počet zaměstnanců, srovnatelné
podmínky, atd…

Každý měsíc náš klient obdrží fakturu, kterou je možné zaúčtovat
do rozpočtu daného oddělení uživatele, které pracovníky využívá.

CENY ZA NAŠE SLUŽBY
• Naším cílem je navázání dlouhodobé spolupráce, která

umožňuje dobře poznat firemní kulturu a požadavky, abychom
mohli flexibilně a účinně reagovat na Vaše potřeby.

• Opíráme se o profesionalitu přístup, našich personálních
konzultantů a násobné zkušenosti získané působením v oboru
personalistiky a lidských zdrojů.

• Považujte tuto prezentaci za první krok k navázání vzájemné
spolupráce a neváhejte nás kontaktovat v případě, že Vám
schází jakákoliv služba na trhu práce (nebo uvedená v této
prezentaci) nebo když hledáte řešení šité na míru Vaší
společnosti.

• V případě jakýchkoli otázek či konkrétního zájmu využít naše
služby, nás neváhejte kontaktovat.

SOUHRN 
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CERTIFIKÁTY ISO



Mánesova 812/6, 120 00 Praha 2 ¦ IČO:  28174551 ¦ DIČ: CZ28174551 ¦ www.dahareal.cz ¦ info@dahareal.cz

ROZHODNUTÍ ŮŘADU PRÁCE
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Ředitel společnosti

Jaroslav Michálek

Mail: michalek@dahareal.cz

Tel: + 420 731 620 720

Asistentka ředitele

Martina Tomčalová

Mail: tomcalova@dahareal.cz

Tel: + 420 736 528 010

KONTAKTY

Personální oddělení

Tereza Malá

Mail: mala@dahareal.cz

Tel: + 420 777 749 689


