André Muller
Consultant SAP Asset Mangement (PM, CS)
Master data specialist
André is zeer ervaren met SAP Asset management (modules PM, CS) en doordat hij meerdere
implementaties heeft uitgevoerd heeft hij ook veel gedaan met de modules MM, PS, QM en SD. Deze
implementaties waren allemaal bij multinationals zoals bijvoorbeeld Friesland Campina, Douwe
Egberts en BP. Dit deed hij als medewerker van IBM Nederland en was onderdeel van globale
projecten. Naast multinationals heeft hij ook gewerkt voor de ministeries van Defensie en I&M.
Door zijn leergierigheid (als kind zat hij al achter de computer) en enthousiasme kan hij ook creatief
meedenken aan complexe vraagstukken bij zowel de ontwerpfase als ook bij ad hoc oplossen van
problemen tijdens implementatie. Hierbij heeft André ook vaak samen met SAP via OSS oplossingen
gezocht.
Daarbij heeft hij ook ervaring opgedaan met de diverse vraagstukken die een bedrijf kan hebben met
haar asset management proces in de breedste zin van het woord. Hierbij heeft hij adviezen gegeven
over bv een implementatie van FMECA, inkoop en inhuur van processen, mobiele toepassing met
SAP-MAM, vertalen van P&ID naar SAP objecten en meerdere malen meegedacht aan de onderdelen
magazijn.
Een ander specialisme van André is het werken met data. Hij is van mening dat als je vooraf alle data
op orde hebt, een groot projectrisico wordt geëlimineerd! André heeft bij meerdere migraties ene
grote rol met dataconversie gehad en kent de LSMW tool als ook extractietechnieken goed.
Ondanks zijn 3 jarige politieke uitstap als wethouder (waarbij hij ook weer het beheer en
onderhoudsproces onder zijn hoede had) kan hij met zijn 16 jaar ervaring en ook de brede ICT
achtergrond met office en databaseprogrammeren zoals SQL de versterkende factor worden voor uw
project. André kan zowel als teamspeler worden ingezet als ook zelfstandig op een opdracht.
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Ervaring
Maken van (Global) templates, advies maatwerk, customizing, Data
conversie, mobiele koppeling, intranetkoppeling
Maken van (Global) templates, advies maatwerk, customizing, Data
conversie
Inrichten verkoop en facturatieprocessen gekoppeld aan
onderhoudscontracten en verkooporders.
Inrichten en adviseren over de koppeling PS aan PM zoals bv WBS
elementen inrichting
Inrichten van inspecties aan onderhoudsorders
Koppeling van FI aan de PM en MM modules
Controlling van onderhoudsmodules inrichten
Inrichten militaire module op gebied van PM en MM
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ABAP
SLO

Zeer ervaren
Ervaren
Ervaren
Ervaring

Maken van dataconversies in allerlei modules
Inrichten van synchronisatie van mobiel naar PM
Kleine aanpassingen programma’s, debuggen bij problemen
Wijzigen van organisatiestructuren

Werkervaring
Werkgever

Functie

Periode

Ervaring

Gemeente Zuidplas

Wethouder

05/2014 – 02/2017

IBM Nederland

Managing
consultant

07/2006-05/2014

Gemeente Zuidplas
GEOS

Raadslid
SAP consultant

09/2010-05/2014
10/2004 - 06/2006

Applied Biosystems

SAP application
specialist

10/2002 - 09/2004

Freecom, Nederland

SAP application
manager
Business Analist
Customer
services

04/2002 - 09/2002

Wethouder met als portefeuilles :
Beheer en onderhoud buitenruimte,
verkeer&vervoer, afval, onderwijs,
jongeren, jeugdzorg en dierenwelzijn
Diverse SAP projecten bij grote
bedrijven en ministeries zoals :
• FrieslandCampina
• Douwe Egberts
• Ministerie van I&M
• Ministerie van Defensie (2x)
• BP refineries
• Rockwell
Gemeenteraadslid
Diverse SAP projecten bij
• Philips Medical Systems
• Stork Industrial Services
Application specialist voor CS, MM en SD
module met grote conversie van 3.1I
naar 4.7
Algemeen SAP application manager

Logistic and QA
employee

10/1990 – 03/1996

Alcatel Telecom

Fokker Aircraft

04/1996 – 03/2002

Interne SAP projecten CS,SD and MM
consultant waaronder upgrade.
Supervisor Repair administration
(1998/2002)
Logistic and dispatch employee

Opleiding en cursussen
•
•
•
•
•
•
•

MAVO D
Open University Productiemanagement
Post HBO education Customer Service
Diverse opleidingen op gebied van communicatie en crisisbeheersing als wethouder
Alle PM en diverse SD en MM modules bij SAP (zonder certificering)
Meerdere Project management opleiding (PMW, IBM, Prince2)
Management en consultancy skills opleidingen

Vrijwilligerswerk
•
•
•
•
•
•

Oprichter en 6 jaar lang penningmeester zaalvoetbalvereniging MFC
Secretaris bij bewonersorganisaties in Den Haag : Morgenstond en Rustenburg-Oostbroek
Bestuurslid en oprichter van Het Reizend Stamcafe, fanclub van Pater Moeskroen
Afdelingsvoorzitter en bestuurslid afdeling politieke partij met lid landelijk bestuur SP (98-99)
Speelt amateur toneel
Vrijwilliger nieuwssite GouweIJsselnieuws

