
Søger du en 
socialrådgiver? 
- så annoncer hos 
Dansk Socialrådgiver-
forening
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15.000 socialrådgivere er 
et joblink i Dansk Social-
rådgiverforenings nyheds-
brev.

Annoncering i 
Socialrådgiveren
Socialrådgiveren er fag-
bladet for 15.000 social-
rådgivere og udgives af 
Dansk Socialrådgiverfore-
ning. 

Bladet udkommer 15 gange 
om året med nyheder på det 
socialpolitiske område og 
med interviews og reportag-
er om metoder og udvikling 
inden for det socialfaglige 
felt.

Med en trykt annonce i fag-
bladet Socialrådgiveren når 
dit stillingsopslag ud til alle 
Dansk Socialrådgiverfore-
nings cirka 15.000 medlem-
mer – både dem, der er 
aktivt jobsøgende og dem, 
der bare lige skal tjekke, 
hvad der sker på jobmarke-
det og kan fristes til at 
skifte job. 

Jobopslag i Socialrådgiveren 
bliver samtidig lagt på job-
sitet SocialraadgiverJob.dk, 
hvor jobsøgere kan oprette 
en jobagent.

Endnu en mulighed for 
at komme i kontakt med 

Få din jobannonce ud



Annoncering på 
SocialraadgiverJob.dk
Socialraadgiverjob.dk er 
Dansk Socialrådgiverfore-
nings jobportal, der sikrer 
målrettet annoncering til 
aktive jobsøgere. Her kan 
interesserede oprette job-
agenter. 

Stillingsannoncer bliver ak-
tive kort efter modtagelsen.

 Få kontakt til 15.000 socialrådgivere

Annoncering i 
nyhedsbrev
Et joblink i Dansk Social-
rådgiverforenings nyheds-
brev er endnu en mulighed 
for at komme i kontakt med 
15.000 socialrådgivere. Ny-
hedsbrevet udkommer cirka 
to gange om måneden.

Sådan gør du
Det er DG media, der står 
for annoncer hos Dansk 
Socialrådgiverforening. 

Ønsker du at annoncere, så 
send din annoncetekst i en 
mail til epost@dgmedia.dk 
eller ring på 70 27 11 55. 
Her kan du også få meget 
mere at vide om de forskel-
lige muligheder for at an-
noncere.

Priser og frister
Du kan finde tidsfrister, 
formater og priser for alle 
annonceformater på 
www.dgmedia.dk
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Søger du en socialrådgiver?

Kom i kontakt med 15.000 socialrådgivere 

med en jobannonce i  Socialrådgiveren, på 

SocialraadgiverJob.dk eller i vores nyhedsbrev.

Hør nærmere hos DG Media 

- ring på 70 27 11 55 


