
H Exness λανσάρει πρόγραμμα πρακτικής/internship για φοιτητές 

 

Η παγκοσμίου εμβέλειας fintech εταιρεία Exness, ανακοινώνει καλοκαιρινό πρόγραμμα 

πρακτικής/internship για φοιτητές πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου. Το 

πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα σπουδών και αφορά junior θέσεις σε 

διάφορα τμήματα της υπεράκτιας εταιρείας.  

 

Το πρόγραμμα πρακτικής/internship θα έχει διάρκεια 8 εβδομάδων, από τις 13 Ιουνίου  

μέχρι τις 18 Αυγούστου 2022, μέσα από το οποίο οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν θα 

έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε μια από τις πλέον γνωστές, τόσο στην Κύπρο όσο και 

στο εξωτερικό, εταιρείες. Οι ασκούμενοι θα αποκτήσουν εμπειρία από μεγάλα project, θα 

λάβουν καθοδήγηση από κορυφαίους επαγγελματίες και τέλος θα παραλάβουν 

πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του προγράμματος, το οποίο θα μπορούν να προσθέσουν 

στο βιογραφικό τους σημείωμα. Εκτός από την πολύτιμη τριβή που θα έχουν σε 

σημαντικά για την καριέρα τους project, οι ασκούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να 

απολαμβάνουν και τα προνόμια των υπαλλήλων της εταιρείας όπως γυμναστήριο, 

εταιρικό γιατρό και εβδομαδιαίες δραστηριότητες, τόσο εκπαιδευτικές όσο και 

διασκεδαστικές.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους εδώ επιλέγοντας 

την θέση που αρμόζει καλύτερα στα προσόντα τους. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα 

προσόντα θα περάσουν από το στάδιο συνέντευξης το οποίο θα καθορίσει και την τελική 

επιλογή υποψηφίων. Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η 15 Μαΐου 2022.  

 

Η Exness είναι ένας παγκόσμιος broker που χρησιμοποιεί ένα μοναδικό συνδυασμό 

τεχνολογίας και ηθικής με σκοπό να δημιουργήσει ένα ιδανικό trading περιβάλλον για 

επενδυτές αλλά και να ανεβάζει τον πήχη του τομέα. Το ήθος και το όραμα της Exness 

στοχεύουν στην παροχή μιας trading εμπειρίας όπως θα έπρεπε να είναι και απαλλαγμένη 

από οποιαδήποτε τριβή. Η δέσμευση και τη ταυτότητα της Exness μέσα από τις δύο 

πτυχές της, την τεχνολογία και την ηθική, καθώς και η πιστή βάση πελατών της, η οποία 

απαριθμεί εκατοντάδες χιλιάδες traders, αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της 

παγκόσμιας επωνυμίας. Σήμερα, η Exness καταγράφει πάνω από 2 τρισεκατομμύρια 

δολάρια σε μηνιαίο όγκο συναλλαγών (Μάρτιος 2022), ενώ παράλληλα εστιάζει σε μια 

επεκτατική στρατηγική για νέες περιοχές του κόσμου. 

https://students.exness.com/

