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AZ ÁLMOK ÉS A TETTEK
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A képzeleteinknek csak az álmaink szabhatnak határokat.
A legnagyobb álmok és a legjobb ötletek is csak gondolatok maradnak, ha azokat nem valósítják
meg. Marco és Eugen - két kiváló "technikus", akik a vezetőséggel együtt az ötleteinket és álmainkat
valósággá változtatják. Marco elsőként a Getnode-al találkozott és ő volt az első „igazi” programozó
a csapatban. Legelőször a masternode-ok kezelését javította.
Addig minden „manuálisan” futott, de Marco új szkripteket írt, amikkel hatékonyan automatizálta a
különféle folyamatokat. Így sikerült rövid időn belül több tucat masternode-ot programoznia, ami
hihetetlen időelőnyt jelentett mindannyiunk számára.
Ezzel párhuzamosan mindenről gondoskodik, ami egyesekből és nullákból állnak. Platformokról,
kezelői felületekről, biztonságról, honlapról és még sok másról.
Marco valójában a kézműves szakmából származik. Az informatikai affinitását maga sajátította el és
mint általában az ilyen belső motivációjú emberek esetében szokott lenni, ő is különösen erős
elkötelezettséggel rendelkezik és erős késztetési hajlammal a tökéletes munka elvégzésére.
Marco túllépi a határokat, kitágítja a látómezőt, és ötleteivel, lendületével és okosságával gazdagítja
a csapatot. Nagyokat álmodik velünk és ezeket az álmokat képes meg is valósítani.
Reméljük, hogy sokáig velünk marad és minket újra és újra a siker útjára "igazít".
Eugen egy igazán figyelemreméltó életpályával rendelkezik.
Műszaki főiskolai végzettséggel rendelkezik, Bachelor és Mester fokozat ért el gépészmérnöki
szakon, az USA-ban szerzett nemzetközi tapasztalat, saját mérnöki vállalatot hozott létre, ahol
projektmenedzseri / projektmérnöki munkájával bizonyította rátermettségét.
Eugen határozott, fegyelmezett, strukturált, szakszerű és kompetens. Hűvös fejjel Eugen gyakran
hoz nyugalmat az erősen motivált és olykor gondolatoktól, tettvágytól túlfűtött csapatunkba és
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ezzel arra ösztönözve minket, hogy a cselekvés előtt gondoljuk át még egyszer a dolgokat.
Orosz temperatummal és német türelemmel, megbízhatósággal ő volt elsősorban a felelős a
BitWin24 lottóplatform felépítéséért, valamint a BWI érme rendszer kifejlesztéséért és telepítéséért,
valamint az egész lottó rendszerért is.
Eugen 2015 óta van a kripto-szektorban és rengeteg személyes tapasztalatot szerzett, amiket a
vállalatunknál tovább kamatoztat. Eugen nem beszél az álmairól, hanem két kézzel megragadja
azokat és következetesen megvalósítja.
Örülünk, hogy az útja a Bitwin24-hez vezetett és reméljük, hogy még hosszú éveken keresztül
együtt tudunk vele dolgozni.
Bitwin24 csapata
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