
Open virtual placements/internships positions at Virkia Ltd based in Nicosia. 

 

Open positions 

Game Developer - Oculus developer 

If you like games and now you want to see them from the perspective you have studied, we will be 

happy to have you in our team. 

As a candidate you will deal with Oculus. 

Appetite and creativity with communication skills to become a member of our team. 

Accepted and those who do not have experience in the above. 

-Very good knowledge of English 

-Communication skills 

-Teamwork 

 

Machine Learning Developer intern 

The candidate will work in the company's Research Department in order to explore where Machine 

Learning could contribute to the company's new customer solutions. 

Very good knowledge of English language 

 

English translator 

Knowledge of English for translations of texts on topics related to Metaverse and Business-

Analytics.gr 

 

Digital Civil Engineer, Architect 

The candidate will design spaces for electronic worlds (digital worlds). They will be used in a 

simulation game of a fantasy world. 

If you have creativity, imagination and you are ready for metaverse, you can join our team. 

The candidate works with the CEO and the other team members at www.Conferience.com  

Candidate characteristics: Creativity, appetite, passion and zeal for learning, communicative 

character, resistance to pressure. 

 

Digital Interior and Exterior Decoration 

The candidate will design spaces for electronic worlds (digital worlds). They will be used in a 

simulation game of a fantasy world. 

http://www.conferience.com/


If you have creativity, imagination and you are ready for metaverse, you can join our team. 

Knowledge of Archicad or Blender would be useful 

The candidate works with the CEO and the other team members at www.Conferience.com 

Candidate characteristics: Creativity, appetite, passion and zeal for learning, communicative 

character, resistance to pressure. 

 

'' Public Relations, Communication and Marketing 

Public Relations, Marketing, Business Administration. 

The cognitive subjects that the candidate will deal with will be general and specific issues of public 

relations management and communication with the company's customers. 

 

Front End Developer intern 

Desired knowledge of the following languages without all being necessary: 

- JavaScript 

- HTML 

- CSS 

- jQuery 

 

Very good knowledge of English language 

The project that the candidate will deal with is the Conferience.com site and the web-app. 

 

Game Developer - UNITY - UNREAL engine 

If you like games and now you want to see them from the perspective you have studied, we will be 

happy to have you in our team. 

As a candidate you will deal with unity or unreal engine 

Appetite and creativity with communication skills to become a member of our team. 

Accepted and those who do not have experience in the above 

-Very good knowledge of English 

-Communication skills 

-Teamwork 

 

Block chain application development 

http://www.conferience.com/


The candidate will collaborate on projects related to the creation and development of block chain 

applications. 

Focus on new or existing ideas that can be implemented with block chain. 

Candidate characteristics: Creativity, appetite, passion and zeal for learning, communicative 

character, resistance to pressure. 

 

Business strategy and Online Marketing in Startups 

Conferience is an engagement platform with multiple capabilities such as creating events, creating 

online communities with the ability to collaborate and communicate via chat or video. 

The challenge for prospective partners? 

The creation of thematic apps through the capabilities of the platform and the design of strategy and 

steps to be implemented to promote the application. 

Required; 

1. Focus and find the need that will be covered by the app 

2. Creating a thematic site 

3. Implementation through the platform and personalization of the app 

4. Marketing plan 

5. Go to market 

Necessary knowledge of English. 

 

NFTS 

The candidate will collaborate on projects related to the creation and development of NFTs. 

Focus on new or existing ideas that can be implemented with block chain. 

Candidate characteristics: Creativity, appetite, passion and zeal for learning, communicative 

character, resistance to pressure. 

 

App designer (screens) 

The candidate will work with the CEO and the other team members at www.Conferience.com 

Ability to create apps design for mobile phones, tablets and large screens 

Candidate characteristics: Creativity, appetite, passion and zeal for learning, communicative 

character, resistance to pressure. 

 

Blender - Game Modeler 
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The candidate will work with the CEO and the other team members at www.Conferience.com 

Creating assets in Blender. No previous experience required. 

Candidate characteristics: Creativity, appetite, passion and zeal for learning, communicative 

character, resistance to pressure. 

 

Creative Game Designer 

The candidate will work with the CEO and the other team members at www.Conferience.com 

Creating original corporate games 

Candidate characteristics: Creativity, appetite, passion and zeal for learning, communicative 

character, resistance to pressure. 

 

Software Developer intern 

If you want to be a member of a creative team with the imagination and the appetite to build the 

future, you can join us. 

Desired knowledge of the following languages without all being necessary: 

-JavaScript 

-HTML5 

-CSS 

- PHP 

- SQL 

- CSS 

Very good knowledge of English language 

The project that the candidate will deal with is the Conferience.com site and the web-app. 

 

Robotics - Creating Internet of Things solutions 

The candidate will collaborate on projects related to the creation of arduino models and their 

parallel use in real situations. 

Focus on Internet of Things that concerns any segment of the market and the economy 

Candidate characteristics: Creativity, appetite, passion and zeal for learning, communicative 

character, resistance to pressure. 

 

Data Scientist 

Desired knowledge of the following without all being necessary: 
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-Statistical Analysis 

-ML 

-Deep learning 

-Data visualization 

-Mathematics 

-Programming 

-Very good knowledge of English language 

 

Artist Designer 

The e-candidate will work with the CEO and the other team members at www.Conferience.com 

Creating original assets 

Knowledge in a blender will be judged as positive. However, without knowledge, cooperation can 

take place 

Candidate characteristics: Creativity, appetite, passion and zeal for learning, communicative 

character, resistance to pressure. 

 

Business Administration 

Issues of Entrepreneurship, Marketing, Business Administration. 

The cognitive subjects that the candidate will deal with will be general and specific issues of 

administration, project management, coordination of situations and teams. Projects concern the 

organization of conferences at Financial-Academy.gr, business-analytics.gr and Conferience.com 

 

Video and image editing 

The e-candidate will work with the CEO and the other team members at www.Conferience.com 

Video, image, photo editing for digital media. 

Candidate characteristics: Creativity, appetite, passion and zeal for learning, communicative 

character, resistance to pressure. 

 

FOR ALL POSITIONS THE FOLLOWING IS VALID: 

Prospect of continuing the cooperation if the candidate has developed the appropriate skills and if 

the conditions for new recruitment are met. 

The internships are unpaid but you will gain lots of experience! 

 

http://www.conferience.com/
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For more information please contact Mr. Panos Tzellos 94040089, info@virkia.com  

---------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

 

Ανοιχτές θέσεις Πρακτικής Άσκησης εξ ’αποστάσεως στη 

Virkia Ltd που εδρεύει στη Λευκωσία  

 

Ανοιχτές θέσεις 

Game Developer - Oculus developer 

Εάν σου αρέσουν τα παιχνίδια και πλέον θέλεις να τα δεις από την οπτική γωνία που έχεις 

σπουδάσει, θα χαρούμε να σε έχουμε στην ομάδα μας.  

Ως υποψήφιος θα ασχοληθείς με την Oculus. 

Όρεξη και δημιουργικότητα με επικοινωνιακές δεξιότητες για να γίνεις μέλος της ομάδας μας. 

Δεκτοί και όσοι δεν έχουν εμπειρία στα παραπάνω. 

-Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 

-Επικοινωνιακές δεξιότητες 

-Ομαδικότητα 

 

Machine Learning Developer intern  

Ο/Η υποψήφια θα δουλέψει στο Research Department της εταιρείας με σκοπό να εξερευνήσει 

οπουδήποτε το Machine Learning θα μπορούσε να συμβάλλει σε νέες λύσεις πελατών της 

εταιρείας. 

Πολύ καλή γνώση αγγλικών 

 

Μεταφραστής Αγγλικών 

Γνώσεις Αγγλικής για μεταφράσεις κειμένων σε θέματα που αφορούν το Metaversε και τα Business-

Analytics.gr 

 

Digital Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτονας 

Η-Ο υποψήφιος θα σχεδιάσει χώρους για ηλεκτρονικούς κόσμους (digital worlds). Θα 

χρησιμοποιηθούν σε παιχνίδι simulation ενός φανταστικού κόσμου.  
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Εάν έχεις δημιουργικότητα, φαντασία και είσαι έτοιμος για το metaverse, μπορείς να ενταχθείς 

στην ομάδα μας. 

Ο υποψήφιος εργάζεται με τον διευθύνοντα σύμβουλο και με τα υπόλοιπα μέλη των ομάδων στο 

www.Conferience.com   

Χαρακτηριστικά υποψηφίου : Δημιουργικότητα, όρεξη, πάθος και ζήλο για μάθηση, επικοινωνιακός 

χαρακτήρας, αντοχή στην πίεση. 

 

Digital Εσωτερική και Εξωτερική Διακόσμηση 

Η-Ο υποψήφιος θα σχεδιάσει χώρους για ηλεκτρονικούς κόσμους (digital worlds). Θα 

χρησιμοποιηθούν σε παιχνίδι simulation ενός φανταστικού κόσμου.  

Εάν έχεις δημιουργικότητα, φαντασία και είσαι έτοιμος για το metaverse, μπορείς να ενταχθείς 

στην ομάδα μας. 

Γνώσεις Archicad ή Blender θα ήταν χρήσιμες 

Ο υποψήφιος εργάζεται με τον διευθύνοντα σύμβουλο και με τα υπόλοιπα μέλη των ομάδων στο 

www.Conferience.com  

Χαρακτηριστικά υποψηφίου : Δημιουργικότητα, όρεξη, πάθος και ζήλο για μάθηση, επικοινωνιακός 

χαρακτήρας, αντοχή στην πίεση. 

 

''Δημόσιες Σχέσεις, Επικοινωνία και Μάρκετινγκ 

Θέματα Δημοσίων Σχέσεων, Μάρκετινγκ, Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

Τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία θα ασχοληθεί ο υποψήφιος θα είναι γενικά και ειδικά θέματα 

διαχείρισης δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας με πελάτες της εταιρείας. 

 

Front End Developer intern 

Επιθυμητή γνώση των παρακάτω γλωσσών χωρίς να είναι απαραίτητες όλες: 

- JavaScript 

- HTML 

- CSS 

- jQuery 

 

Πολύ καλή γνώση αγγλικών 

Το project που θα ασχοληθεί ο υποψήφιος είναι το Conferience.com site και το web-app. 

 

Game Developer - UNITY - UNREAL engine 
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Εάν σου αρέσουν τα παιχνίδια και πλέον θέλεις να τα δεις από την οπτική γωνία που έχεις 

σπουδάσει, θα χαρούμε να σε έχουμε στην ομάδα μας.  

Ως υποψήφιος θα ασχοληθείς με την unity ή unreal engine 

Όρεξη και δημιουργικότητα με επικοινωνιακές δεξιότητες για να γίνεις μέλος της ομάδας μας. 

Δεκτοί και όσοι δεν έχουν εμπειρία στα παραπάνω 

-Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 

-Επικοινωνιακές δεξιότητες 

-Ομαδικότητα 

 

Block chain ανάπτυξη εφαρμογών 

Η-Ο υποψήφιος θα συνεργαστεί σε projects που αφορούν τη δημιουργία και ανάπτυξη block chain 

εφαρμογών.  

Εστίαση σε νέες ιδέες ή υπάρχουσες που μπορούν να υλοποιηθούν με block chain. 

Χαρακτηριστικά υποψηφίου : Δημιουργικότητα, όρεξη, πάθος και ζήλο για μάθηση, επικοινωνιακός 

χαρακτήρας, αντοχή στην πίεση. 

 

Business strategy and Online Marketing σε Startups  

Η Conferience είναι πλατφόρμα engagement με πολλαπλές δυνατότητες όπως δημιουργία 

εκδηλώσεων, δημιουργία online κοινοτήτων με τη δυνατότητα συνεργασίας και επικοινωνίας με 

chat ή video. 

Η πρόκληση για τους υποψήφιους συνεργάτες; 

Η δημιουργία θεματικών appς μέσα απο τις δυνατότητες της πλατφόρμας και ο σχεδισαμός 

στρατηγικής και των βημάτων προς υλοποίηση για την προώθηση της εφαρμογής. 

Απαιτούμενα; 

1. Εστίαση και εύρεση ανάγκης που θα καλύψει το app 

2. Δημιουργία θεματικού site 

3. Υλοποίησης μέσω της πλατφόρμας και εξατομίκευση του app 

4. Μάρκετινγκ πλάνο 

5. Go to market 

Απαραίτητη γνώση αγγλικών. 

 

NFTS 

Η-Ο υποψήφιος θα συνεργαστεί σε projects που αφορούν τη δημιουργία και ανάπτυξη NFTs.  



Εστίαση σε νέες ιδέες ή υπάρχουσες που μπορούν να υλοποιηθούν με block chain. 

Χαρακτηριστικά υποψηφίου : Δημιουργικότητα, όρεξη, πάθος και ζήλο για μάθηση, επικοινωνιακός 

χαρακτήρας, αντοχή στην πίεση. 

 

Σχεδιαστής apps (οθόνες)            

Η-Ο υποψήφιος θα εργάζεται με τον διευθύνοντα σύμβουλο και με τα υπόλοιπα μέλη των ομάδων 

στο www.Conferience.com  

Δυνατότητα να δημιουργήσει apps design για κινητά τηλέφωνα, tablets και μεγάλες οθονες 

Χαρακτηριστικά υποψηφίου : Δημιουργικότητα, όρεξη, πάθος και ζήλο για μάθηση, επικοινωνιακός 

χαρακτήρας, αντοχή στην πίεση. 

 

 

Blender - Game Modeler 

Η-Ο υποψήφιος θα εργάζεται με τον διευθύνοντα σύμβουλο και με τα υπόλοιπα μέλη των ομάδων 

στο www.Conferience.com  

Δημιουργία assets σε Blender. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία.  

Χαρακτηριστικά υποψηφίου : Δημιουργικότητα, όρεξη, πάθος και ζήλο για μάθηση, επικοινωνιακός 

χαρακτήρας, αντοχή στην πίεση. 

 

Creative Game Designer 

Η-Ο υποψήφιος θα εργάζεται με τον διευθύνοντα σύμβουλο και με τα υπόλοιπα μέλη των ομάδων 

στο www.Conferience.com  

Δημιουργία πρωτότυπων εταιρικών παιγνίων  

Χαρακτηριστικά υποψηφίου : Δημιουργικότητα, όρεξη, πάθος και ζήλο για μάθηση, επικοινωνιακός 

χαρακτήρας, αντοχή στην πίεση. 

 

Software Developer intern           

Εάν θέλεις να είσαι μέλος μίας δημιουργικής ομάδας με φαντασία και όρεξη να χτίσεις το μέλλον, 

μπορείς να γίνεις μέλος μας. 

Επιθυμητή γνώση των παρακάτω γλωσσών χωρίς να είναι απαραίτητες όλες: 

-JavaScript 

-HTML5 

-CSS 

- PHP  
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- SQL  

- CSS  

 Πολύ καλή γνώση αγγλικών 

Το προτζεκτ που θα ασχοληθεί ο υποψήφιος ειναι το Conferience.com site και το web-app. 

 

Robotics - Δημιουργία Internet of Things λύσεων 

Η-Ο υποψήφιος θα συνεργαστεί σε projects ου αφορούν τη δημιουργία arduino μοντέλων και τη 

παράλληλη χρήση αυτών σε αληθινές καταστάσεις.  

Εστίαση σε Internet of Things που αφορά οποιοδήποτε τμημα της αγοράς και της οικονομίας 

Χαρακτηριστικά υποψηφίου : Δημιουργικότητα, όρεξη, πάθος και ζήλο για μάθηση, επικοινωνιακός 

χαρακτήρας, αντοχή στην πίεση. 

 

Data Scientist      

Επιθυμητή γνώση των παρακάτω χωρίς να είναι απαραίτητες όλες: 

-Statistical Analysis 

-ML 

-Deep learning 

-Data visualization  

-Mathematics 

-Programming  

-Πολύ καλή γνώση αγγλικών 

 

Artist Designer   

Η-Ο υποψήφιος θα εργάζεται με τον διευθύνοντα σύμβουλο και με τα υπόλοιπα μέλη των ομάδων 

στο www.Conferience.com  

Δημιουργία πρωτότυπων assets 

Γνώσεις σε blender θα κριθούν ως θετικό. Παρόλα αυτά και χωρίς γνώση μπορεί να λάβει μέρος η 

συνεργασία 

Χαρακτηριστικά υποψηφίου : Δημιουργικότητα, όρεξη, πάθος και ζήλο για μάθηση, επικοινωνιακός 

χαρακτήρας, αντοχή στην πίεση. 

 

Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Θέματα Επιχειρηματικότητας, Μαρκετινγκ, Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

http://www.conferience.com/


Τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία θα ασχοληθεί ο υποψήφιος θα είναι γενικά και ειδικά θέματα 

διοίκησης, project management, συντονισμού καταστάσεων και ομάδων. Τα Projects αφορούν την 

οργάνωση συνεδρίων στη Financial-Academy.gr, το business-analytics.gr και το Conferience.com 

 

Επεξεργασία Video και εικόνας  

Η-Ο υποψήφιος θα εργάζεται με τον διευθύνοντα σύμβουλο και με τα υπόλοιπα μέλη των ομάδων 

στο www.Conferience.com  

Επεξεργασία video, εικόνας, φωτογραφίας για ψηφιακά μέσα. 

Χαρακτηριστικά υποψηφίου : Δημιουργικότητα, όρεξη, πάθος και ζήλο για μάθηση, επικοινωνιακός 

χαρακτήρας, αντοχή στην πίεση. 

 

 

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 

Προοπτική συνέχισης της συνεργασίας εφόσον ο υποψήφιος έχει αναπτύξει τις κατάλληλες 

δεξιότητες και εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις νέων προσλήψεων. 

Δεν υπάρχει χρηματικό επίδομα κατά την πρακτική άσκηση, ωστόσο θα αποκτήσετε μοναδική 

εργασιακή εμπειρία και τεχνογνωσία. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε στο 94040089 (κ. Πάνος Τζέλλος), 

info@virkia.com  
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