
	 	 	

Activa Mútua 2008 
Col·laboradora amb la Seguretat Social, que presta servei a més de 65.000 
empreses protegint a més de 525.000 persones treballadores. Disposem d'un 
total de 76 delegacions, 33 centres assistencials propis en pràcticament totes les 
províncies, a fi d'oferir una atenció personalitzada i un servei assistencial ràpid i 
efectiu als nostres mutualistes. 

Els valors amb els quals ens identifiquem i que pretenem que impregnin la nostra 
tasca diària són la transparència, la innovació, el treball en equip, l'eficiència, 
la sostenibilitat, la superació, l'excel·lència, la proximitat a el client, la identitat i 
un indestructible compromís ètic. 

 

Precisem per a la nostra delegació a Lleida a un Graduat/a en Infermeria 

 

Es requereix: 

- Estar inscrit / a al col·legi professional d'Infermeria de Lleida. 
- Predisposició per a incorporació immediata. 
- Experiència en tasques pròpies d'infermeria assistencial en contingències 

comunes i professionals en una Mútua d'Accidents de Treball i Malaltia 
professional. 

Tipus de Jornada: 

- Parcial de 6 hores al dia, 30 hores setmanals amb possibilitat de Jornada 
completa. 

Horari: 

- Jornada de tarda de dilluns a divendres de 14:00h a 20:00h. 

S'ofereix: 

- Contracte de 6 mesos + 6 mesos i Indefinit. 
- L'oportunitat de formar-te en un sector específic. 
- Beneficis socials d'acord amb el conveni col·lectiu propi d'Activa Mútua. 

Funcions: 

- Atenció de pacients accidentats, 
- Cures a nivell de trauma: immobilitzacions amb guix, embenats, fèrules, 

injectables i similars. 
- Seguiment telefònic de pacients en situació d'incapacitat temporal, 
- Derivació de proves, etc. 
- Gestió en el control de contingències comunes i professionals 
- Realitzar els processos i tasques administratives que acompanyen al seu lloc de 

treball. 
- Seguiment telefònic a ITCC 
- Gestió d'inspecció mèdica INSS a ITCC 
- Recepció, escaneig i incorporació d'informes externs (CC-CP). 
- Arxiu d'informes i / o resultats de proves complementàries dels pacients de les 

seves històries clíniques. 

Interessats/des enviar Currículum Vitae a fjcalderon@activamutua.es a l'atenció de 
Xavier Calderón 


