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O společnosti
Společnost byla založena v roce 2001.

Jsme součástí holdingu QPAG: Jsme členy:



Naši zaměstnanci jsou na prvním místě
• Stabilní počet zaměstnanců, kteří jsou v 

řádném pracovním poměru
• Systematicky zaměstnance rozvíjíme a 

pracujeme s jejich potenciálem
• Zaměstnanci vyškoleni na automotive

požadavky a díky systému nastavených 
interních auditů se neustále dále rozvíjí

• Unikátní znalosti našich zaměstnanců
• AUKOM I., II., III. – náš zaměstnanec patří k 

21 lidí v ČR, kteří mají tento certifikát
• Technická čistota VDA 19.1, VDA 19.2
• Interní auditoři VDA 6.3., 6.5

• Disponujeme týmem konzultantů, kteří 
provádí školení v oblasti ISO, VDA
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Kontrola kvality a třídění
Vstupní, mezioperační nebo výstupní kontrola

Zajišťujeme pro naše zákazníky standardní krátkodobé i dlouhodobé kontroly výrobků tzv. „dočasná 
nápravná opatření“ i dlouhodobé projekty dle požadavků výroby. 

Vizuální výstupní kontrola Kontrola odchylek Drobné úpravy finálních výrobků



Interní auditoři
Kontrola interní kvality pracovišť

V rámci každého provozu máme interního auditora, který kontroluje kvalitu všech našich pracovišť.



Kontrolní měrové středisko
Zakázkové měření

Nabízíme měření na 3D souřadnicových strojích, CNC multisensorovém stroji, na mobilní sedmiosém
rameni a měření drsnosti.

Specializované pracoviště máme v areálu společnosti v Brně.
Máme certifikované školení:

AUKOM - Mezinárodním koncepte školení  pro průmyslovou měřicí techniku

AUKOM 1 

AUKOM 2 

AUKOM GD&T

AUKOM 3 

https://www.aukom.info/


Školení na míru, poradenská činnost, externí audity
2012 – Zahájení praktických školení v oblasti kvality

2016 – Rozšíření o:
• Poradenství
• Školení Štíhlé výroby
• Provádění systémových a procesních auditů u zákazníků a jejich dodavatelů

Reference



Školení na míru



Poradenská činnost
• Příprava, tvorba systému a dokumentace pro prvotní certifikaci dle ISO 9001 a IATF 16949
• Poradenství v oblasti kvality – zavádění požadovaných metodik FMEA, Kontrolní plány, vzorkování, 

projektový management atd.
• Příprava na zákaznické, certifikační a recertifikační audity
• Mapování, monitorování a zlepšování procesů pomocí metodik Štíhlé výroby
• Poradenství nebo zavedení 5S ve všech úrovních firmy (sklady, výroba, kanceláře atd.)

• Provádění systémových auditů dle ISO 9001
• Provádění systémových auditů dle IATF 16949
• Provádění systémových auditů dle ISO 9001 a IATF 16949 u dodavatelů našich zákazníků
• Provádění procesních auditů dle VDA 6.3
• Provádění procesních auditů dle VDA 6.3 u dodavatelů našich zákazníků, výběr nebo uvolnění 

dodavatele

Externí audity kvality



Naše zastoupení v ČR
Máme síť vlastních provozů. Svou činnost vykonáváme také u našich partnerů.

Rádi sestavíme nový tým v lokalitě, kde ještě nemáme zastoupení a budeme k Vám blíž. 

Vlastní provozy:
Brno
Vsetín
Jihlava
Nový Jičín
Mladá Boleslav
Klášterec nad Ohří
Rožnov pod Radhoštěm

Provozy u partnerů:
Kamenice nad Lipou

Ivanovice na Hané
Žďár nad Sázavou

Velké Meziříčí
Pohořelice
Nová Ves

Zbýšov
Ostrov

Jablůnka
Cvrčovice

Kopřivnice



Vlastní doprava
Disponujeme vlastní dopravou.

Pokud není možnost vykonávat činnost u Vás, jsme schopni si převést díly ke kontrole do našich prostor.



Mobilní REWORK
Dovezeme si vlastní prostory do vašeho areálu. Naši zaměstnanci celoročně mohou kontrolovat vaše výrobky.

• 6x3 m – rozměry jedné buňky
• Možnost spojení více buněk
• Umístění téměř kamkoliv
• Rozšířené dveře a nájezdová rampa



Další informace
Certifikace
• Systém řízení kvality dle ISO 9001
• Certifikovaní auditoři dle IATF 16949 a VDA 6.3

Kontrola kvality
• Disponujeme týmem kmenových kontrolorů kvality po celé ČR

Reference



Kvalita nás baví

„Chceme být pro naše zákazníky 
partnerem první volby. Vše, co 
děláme, je založeno na důvěře v 
lidi, se kterými 
spolupracujeme“

Jsme na trhu od roku 2001



Tomáš Pavlík
JEDNATEL

+420 737 189 754
tpavlik@rework.cz

mailto:tpavlik@rework.cz

