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Om Socialrådgiveren
| Socialrådgiveren

Socialrådgiveren er fagbladet for ca. 18.000 socialrådgivere og udgives af Dansk Socialråd-
giverforening. Bladet udkommer 12 gange om året i et oplag på 19.200 eksemplarer inde-
holdende journalistiske historier på det socialpolitiske område og med interviews og repor-
tager om metoder og udvikling inden for det socialfaglige felt. 

Bladet lægger vægt på at være et samlende organ for alle socialrådgivere, men har også en 
del læsere uden for medlemsskaren, herunder politikere og embedsmænd på alle niveauer. 
Medlemmerne er tilfredse med bladet som inspirerer dem fagligt og bidrager til at styrke 
følelsen af fagligt fællesskab med andre socialrådgivere.

Socialrådgivere er et opsøgende og debatterende folkefærd, der gerne deltager i konferencer, 
både når det handler om faget og dets udvikling, og når politiske udspil og reformer skal 
diskuteres.

Medlemsskaren i Dansk Socialrådgiverforening består primært af kvinder. Kun en sjettedel 
af alle socialrådgivere er mænd. Størstedelen af medlemmerne er ansat i kommuner landet
over, en anden stor andel er ansat på specialinstitutioner, mens resten fordeler sig på regi-
onale, statslige og private arbejdspladser. Ca. 900 er ifølge tal fra medlemsdatabasen en del 
af ledersektionen – herudover er der også en del ledere, der er med i Dansk Socialrådgiver-
forenings øvrige mere end 30 faggrupper, sektioner og faglige selskaber. De mere end 30 
faggrupper vidner om, at der er stor spredning i socialrådgivernes arbejdsområder.

Socialrådgiverens arbejde er primært rådgivning og vejledning til mennesker med sociale 
problemer. Sociale problemer dækker over en lang række forskellige problematikker, f.eks. 
problemer med børn, unge og familie, sygdom, økonomiske problemer, arbejdsløshed, 
integration af flygtninge og indvandrere, boligmangel, misbrug, handicap, kriminalitet, 
arbejdsskader osv. Socialrådgiveren har ofte rollen som koordinator og tovholder, der samler 
trådene fra eksempelvis psykologer, uddannelsesinstitutioner mv. og har overblikket over 
borgerens sag.

Socialrådgivere er primært ansat i kommunerne, men også fængsler, hospitaler, uddannel-
sesinstitutioner og andre offentlige institutioner har socialrådgivere ansat.

I de seneste år har der været vækst i antallet af socialrådgivere, der er ansat i private virk-
somheder, interesseorganisationer og projekter. Der er også et stigende antal selvstændige 
socialrådgivere. Arbejdsløsheden for socialrådgivere er meget lav. Der er flere end 18.000  
socialrådgivere i Danmark, der primært er organiseret i Dansk Socialrådgiverforening.

| Kontakt
Jørgen Ostenfeld på tlf. 2857 0857 eller
joergen@media-partners.dk
Marianne Lander på tlf. 2967 1446 eller 
marianne@media-partners.dk
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| Tekstannoncer

Tekstannonce Pris Format

1/1 side til kant Kr. 21.000 B: 210 x H: 285 mm + 5 mm bleed

Bagside til kant Kr. 23.000 B: 210 x H: 230 mm + 5 mm bleed

Opslag Kr. 29.000 B: 420 x H: 285 mm + 5 mm bleed

1/2 side (højformat) Kr. 11.500 B: 90 x H: 245,5 mm

1/2 side (tværformat) Kr. 11.500 B: 188 x H: 120 mm

1/4 side (højformat) Kr.  8.500 B: 90 x H: 120 mm

1/1 side Opslag 1/4 sideBagside 1/2 side
• højformat
• tværformat

Nr. Deadline Udgivelsesdato
1 13-12-19  (kl .12) 07-01-20

2 24-01-20 11-02-20

3 28-02-20 17-03-20

4 27-03-20 21-04-20

5 17-04-20 04-05-20

6* 12-05-20 28-05-20

Nr. Deadline Udgivelsesdato
7 04-06-20 22-06-20

8 31-07-20 13-08-20

9 21-08-20 03-09-20

10 02-10-20 20-10-20

11* 30-10-20 17-11-20

12 27-11-20 15-12-20

* Folieres sammen med ”UDEN FOR NUMMER”, Forskningstidsskrift.

| Annoncemateriale

Annoncemateriale til det trykte blad skal leveres 
som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).  
Materialet til tekstannon cer kan sendes til  
joergen@media-partners.dk (maks. 20 MB) eller 
via wetransfer.com  For yderligere tekniske 
detaljer om krav til annon cemateriale se: 
www.media-partners.dk 
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| Deadline og udgivelse
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| Stillingsannocer på Socialrådgiverjob.dk

| Kontakt
Marianne Lander på tlf. 2967 1446 eller 
marianne@media-partners.dk

S
ocialråd

g
iveren

Socialraadgiverjob.dk er Dansk Socialrådgiverforenings jobportal, der sikrer målrettet annonce-
ring, når der skal rekrutteres nye medarbejdere til det socialfaglige felt. 
Socialrådgivere er ansat i stat, amt, kommune og i private virksomheder. Fagligt set en klart defi-
neret gruppe mennesker – men med et bredt spekter af specialer og funktioner.

| Stillingsannoncering på Socialraadgiverjob.dk
30 dage uden printannonce: kr. 6.700,- Jobagent er inkluderet i prisen.

Alle trykte stillingsannonce i Socialrådgiveren lægges automatisk på socialraadgiverjob.dk uden 
ekstra beregning. Tilkøb af en visningsannonce i bladet kr. 2.900,-.

Online jobannoncering kr. 6.700,- i 30 dage.
Jobagent er inkluderet i prisen.

Populære job kr. 1.500,- i 1 uge
Annoncen fremhæves på forsiden af Socialraadgiverjob.dk

Jobpakker kan sikre at dit stillingsopslag bliver set af både de aktive og de passive jobsøgende, og 
giver dermed det bedste ansøgerfelt.

15% rabat Online stillingsannonce, populære job & joblink i nyhedsbrev kr. 9.010,-

20% rabat Online stillingsannonce, populære job, joblink i nyhedsbrev & sidebanner kr. 10.640,-

Ved jobannoncering uden printannoncer skal jobopslaget sendes som Word-fil.
Logo til jobannoncen skal medsendes som GIF eller JPG i format H: 250 x B: 150 px.
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| Stillingsannoncer i blad

Tekstannonce Pris Format

1/1 side Kr. 21.300 B: 180 x H: 248 mm

1/2 side (højformat) Kr. 14.200 B: 87 x H: 248 mm

1/2 side (tværformat) Kr. 14.200 B: 180 x H: 121 mm

1/4 side (højformat) Kr. 10.900 B: 87 x H: 121 mm

1/1 side 1/4 side1/2 side
• højformat
• tværformat

Nr. Deadline Udgivelsesdato
1 13-12-19  (kl .12) 07-01-20

2 24-01-20 11-02-20

3 28-02-20 17-03-20

4 27-03-20 21-04-20

5 17-04-20 04-05-20

6* 12-05-20 28-05-20

Nr. Deadline Udgivelsesdato
7 04-06-20 22-06-20

8 31-07-20 13-08-20

9 21-08-20 03-09-20

10 02-10-20 20-10-20

11* 30-10-20 17-11-20

12 27-11-20 15-12-20

| Annoncemateriale

Annoncemateriale til det trykte blad skal leveres 
som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).  
Materialet til stillingsannon cer kan sendes til 
marianne@media-partners.dk (maks. 20 MB) 
eller via wetransfer.com.  
For yderligere tekniske detaljer om krav til 
annon cemateriale se: www.media-partners.dk 
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Ved jobannoncering uden printannoncer skal jobopslaget sendes som Word-fil.
Logo til jobannoncen skal medsendes som GIF eller JPG i format H: 250 x B: 150 px.

| Deadline og udgivelse
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| Bannerannoncering

| Annoncemateriale

Annoncemateriale til det trykte blad skal leveres 
som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK). 
Materialet til tekst- og bannerannon cer kan 
sendes til joergen@media-partners.dk. Stillings- 
annoncer til marianne@media-partners.dk  
(maks. 20 MB) eller via wetransfer.com  
For yderligere tekniske detaljer om krav til 
annon cemateriale se: www.media-partners.dk 
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Bannerannoncer Format px. Pris pr. måned

Topbanner B: 1000 x H: 150 px kr. 3.400,-

Sidebanner top B: 230 x H: 200 px kr. 2.700,-

Sidebanner B: 230 x H: 200 px kr. 2.400,-

Bundbanner B: 740 x H: 60 px kr. 1.980,-

Jobagent banner B: 468 x H: 60 px kr. 2.900,-

| Bannerannoncering
Materiale til bannerannoncering skal leveres som GIF (ved animation, maks. 10 sek. og/ 
eller 3 loops) eller JPG i maks. 100 KB.
Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.
Alt materiale kan sende til jorgen@media-artners.dk (Maks. 20 MB) 
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| Nyhedsbrev

| Bannermateriale til nyhedsbrev

Bannerannon cer kan sendes til: 
joergen@media-partners.dk.  
For yderligere tekniske detaljer om krav til 
annon cemateriale se: www.media-partners.dk 
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Bannerannoncer i nyhedsbrev Format px. Pris pr. udsendelse

Banner efter 1. nyhed B: 600 x H: 170 px kr. 5.300,-

Banner efter 3. nyhed B: 600 x H: 170 px kr. 4.300,-

Banner efter 4. nyhed B: 600 x H: 170 px kr. 3.800,-

Banner efter 5. nyhed B: 600 x H: 170 px kr. 3.600,-

Fagbladet Socialrådgiveren suppleres med et online nyhedsbrev, som er et yderst velegnet  
annoncemedie såvel selvstændigt som i samspil med det trykte blad.

Modtagere 
ca. 18.000

Åbningsprocent 
ca. 45%

Udsendelse  
2 gange om måneden

Nr. Udsendelse
1 16-01-20

2 23-01-20

3 06-02-20

4 20-02-20

5 05-03-20

6 12-03-20

7 26-03-20

8 02-04-20

9 16-04-20

Nr. Udsendelse
10 30-04-20

11 14-05-20

12 04-06-20

13 11-06-20

14 18-06-20

15 20-08-20

16 27-08-20

17 10-09-20

18 24-09-20

Nr. Udsendelse
19 01-10-20

20 08-10-20

21 29-10-20

22 12-11-20

23 26-11-20

24 03-12-20

25 10-12-20

| Udsendelse nyhedsbrev


