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Descripció de l’empresa
Activa Mútua és una entitat col·laboradora amb la seguretat social, sense ànim de lucre i de 

caràcter voluntari, El principal objectiu és col·laborar en la gestió de les prestacions i l’assistència 

sanitària de la seguretat social, tals com:

• L’accident de treball i malalties professionals.

• L’accident no laboral i la malaltia comuna.

• El cessament d’activitat de treballadors autònoms.

• El risc durant l’embaràs i la lactància natural.

Se situa en el novè lloc en el rànquing nacional pel que fa a volum de quotes, i ocupa el setè lloc 

en termes de solvència. Presta servei a 62.000 empreses i protegeix 503.000 treballadors.

L’entitat disposa d’un total de 74 delegacions a tot l’Estat 

Perfils professionals sol·licitats
Captar el millor talent representa un dels canvis en els últims temps per a l’Àrea de Gestió de 

Persones. Per aquest motiu, volem incorporar professionals que aportin un avantatge competitiu 

diferencial.

Incorporem professionals provinents dels àmbits sanitari, jurídic, economicofinancer, de pre-

venció de riscos laborals, de comunicació o de gestió d’empreses, així com de l’àmbit tecnològic i 

de sistemes de la informació.

Què ofereix als joves titulats?
Activa Mútua és una organització amb una gran experiència acumulada en el sector, fet que 

ha permès desenvolupar un treball de perfeccionament i que millorem contínuament per donar 

el millor servei. Per aquest motiu, ens agradaria comptar amb professionals que desitgin formar 

part del nostre equip i col·laborar en l’excel·lència del nostre projecte.

Busquem persones amb talent, proactives i dinàmiques, amb iniciativa i capaces d’acomplir la 

seva labor professional per aconseguir la màxima qualitat i servei a l’entitat.

Procés de selecció
Recepció de currículums i entrevista personal 

www.activamutua.es per poder-hi enviar els currículums en format digital.
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